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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 776-KL/TU, ngày 19/8/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; 

 Thực hiện Công văn số 1661/TTr-VP ngày 31 tháng 10 năm 2022 của 

Thanh tra tỉnh về việc phối hợp, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/10/2022 và Văn bản số 13180/UBND-

VP ngày 21/10/2022; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình tại cơ quan, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xây dựng Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 Tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt tích cực về nhận thức, vai trò, trách 

nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, nghiêm túc khắc phục, 

sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Không 

để xảy ra tình trạng vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định 

của pháp luật; 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo lợi ích 

chính đáng của người dân. 

2. Yêu cầu 

Việc khắc phục, sửa chữa phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng 

bộ, với quyết tâm cao, tránh hình thức, phân công rõ cho từng cá nhân và tập thể 

để triển khai thực hiện; các nội dung, biện pháp khắc phục được cụ thể, mang tính 

khả thi nhằm chuyển biến rõ nét trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Coi đây là 

một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cơ quan, đơn 

vị và người đứng đầu. 
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II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

Trưởng phòng các phòng thuộc Sở quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các công 

chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là 

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ 

thị số 42-CT/TU, ngày 23/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự 

lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, 

ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao hiệu quả công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp 

công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo của dân”; Công văn số 8036-CV/TU, ngày 11/9/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU và Nghị quyết 

số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất 

đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 776-KL/TU, ngày 

19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Nghị 

quyết số 379-NQ/BCSĐ, ngày 18/02/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về 

“ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi 

hành án hành chính; theo dõi đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị 

của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh”; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 09 nhóm giải pháp đã được 

nêu ra tại Chương trình hành động số 10235/CTHĐ-UBND ngày 24/10/2017 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước và thực 

hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tạo ra môi trường pháp lý 

lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế 

phát sinh khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công khai minh bạch trong công tác quy 

hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, sử dụng tài sản công, công tác cán 

bộ,… 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và nâng 

cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho công 
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chức, viên chức và Nhân dân; gắn việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức với tuyên truyền, 

phổ biến, giải thích chính sách pháp luật để công dân hiểu và thực hiện; chủ động 

thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân được hiểu 

rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục 

tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Tổ chức kiểm tra, rà soát 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; tổng hợp số vụ việc 

đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết, số vụ việc đã giải quyết nhưng công 

dân chưa nhất trí, đồng thuận để xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết từng 

vụ việc. Ưu tiên giải quyết các vụ việc đã quá thời hạn giải quyết theo quy định; 

vụ việc có đông người tham gia; vụ việc có văn bản đôn đốc, nhắc nhở của UBND 

tỉnh và vụ việc do Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chuyển đến.  

6. Công chức được giao trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo khi thực hiện nhiệm vụ phải theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật 

quy định; việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải 

nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, có thái độ đúng 

mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người 

đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh đúng thẩm quyền giải quyết, tận tình hướng dẫn công 

dân khi không thuộc thẩm quyền. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, 

tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, văn hóa ứng xử của 

công chức. 

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-

TTCP ngày 23/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo, hình 

thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo, trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

8. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 

23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm phát huy 

hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Khai thác có hiệu quả 

tối đa tiện ích của Phần mềm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành công tác tổng hợp; 

thực hiện công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên trang thông tin điện 

tử của cơ quan để người dân được biết. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Thanh tra Sở tham mưu với Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, đôn đốc các phòng thuộc Sở 
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thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện. 

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cập nhật đầy đủ dữ liệu nội dung thông 

tin vụ việc kịp thời, đầy đủ vào Phần mềm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Văn phòng Sở phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; sắp xếp, bố trí, tổ chức buổi tiếp công 

dân định kỳ, đột xuất của Giám đốc Sở; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, 

kinh phí, an ninh trật tự phục vụ công tác tiếp công dân của Sở; tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. 

3. Các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển 

khai Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Thanh tra Sở tổng hợp).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở  

nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch./. 

 

       

Nơi nhận:        
- Thanh tra tỉnh; 

- Đảng ủy Sở; 

- Giám đốc và các phó GĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang Website Sở KHĐT; 

- Lưu: VT, TT. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

     Lê Ngọc Linh 
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