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Song An, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống
tham nhũng từ tháng 12/2021 đến ngày 04/01/2022)
Kính gửi: Thanh tra thị xã An Khê
Thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh, PCTN của Thanh tra thị xã An Khê về việc thực hiện chế độ
báo cáo định kỳ theo quy định. UBND xã Song An thực hiện chế độ báo cáo như
sau:
I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH
1. Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Tiếp nhận 01 đơn kiến nghị
về hoạt động của quạt điện gió gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hoa màu của 05 gia
đình. Hiện đang giải quyết.
UBND xã đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy liên quan đến công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo, đơn thư đã góp phần giải quyết kịp thời bức xúc của Nhân dân; bố trí
lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng đối với người đứng đầu và bố trí công
chức phụ trách tiếp dân thường xuyên các ngày làm việc trong tuần; tổ chức hòa giải để
giải quyết các vụ việc phát sinh đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo
kiểm tra, rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và đúng quy
định pháp luật.
2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
Phần lớn các kiến nghị, tranh chấp trên địa bàn là mâu thuẫn về đất đai, bắt
nguồn từ việc sản xuất nông nghiệp.
Nguyên nhân chủ yếu đa phần người dân trên địa bàn xã Song An có nghề
nghiệp chính là nông nghiệp, trực tiếp sản xuất và có nguồn thu nhập chính từ nông
nghiệp. Việc trồng cây cối, hoa màu và trong quá trình vận chuyển sản xuất trước và
sau vụ mùa thường sẽ xảy ra lấn chiếm, tranh chấp đất đai.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân
UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định, theo
quy định, ban hành nội quy, các kế hoạch tiếp công dân theo quy định như: Kế hoạch số
58/KH-UBND ngày 30/12/2021 về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo năm 2022; thông báo tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tại Thông báo số
106/TB-UBND ngày 30/12/2021, Thông báo 105/TB-UBND ngày 30/12/2021.
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UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp
công dân và tham mưu giải quyết các vụ việc được kịp thời, đảm bảo theo thời gian quy
định.
Thông qua hoạt động tiếp công dân, UBND xã không chỉ lắng nghe công dân trình
bày kiến nghị, phản ánh của mình mà còn dành thời gian để tuyên truyền, giải thích cho
công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó
đã giải quyết kịp thời những tranh chấp, cũng như kiến nghị và phản ánh của công dân.
Số lượt tiếp công dân: 0 lượt
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
2.1 Về tiếp nhận đơn
Số đơn tiếp nhận trong kỳ 01 đơn:
- Số đơn không thuộc thẩm quyền: 0
- Số đơn thuộc thẩm quyền: 01
- Số đơn đã xử lý: 0
2.2. Kết quả xử lý đơn
Số đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn, hiện đang giải quyết.
Số đơn không thuộc thẩm quyền: 0
Số đơn chưa giải quyết: 0
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ
ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG KỲ TIẾP THEO
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân
bằng nhiều hình thức, để nâng cao nhận ý và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh của công dân theo quy định, hạn chế đơn thư vượt cấp, đặc biệt là trách nhiệm của
Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiêu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
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cho các tổ hòa giải ở cơ sở và kỹ năng nghiệp vụ cho các tuyên truyền viên pháp luật.
IV. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật
về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định
của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ,
ngành, địa phương:
UBND xã tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức một số văn bản liên
quan đến công tác PCTN như: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của
người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Hình thức triển khai: Chủ yếu lồng ghép các cuộc họp giao ban công chức, họp
phiên thường kỳ hàng tháng, tiếp xúc cử tri …
UBND xã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 30/12/2021 về triển khai
công tác PCTN năm 2022 tại cơ quan.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:
Để thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng UBND xã đã chỉ đạo, quán
triệt cho cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trong đó chú
trọng các nội dung như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; việc xây
dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản
và thu nhập; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; việc thực
hiện cải cách hành chính; việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý,
điều hành hoạt động của cơ quan; việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài
khoản.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Qua việc tự kiểm tra nội bộ đối với các lĩnh vực do xã quản lý, đồng thời thông
qua công tác tiếp dân, đến nay chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào.
4. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Qua công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản
lý, UBND xã đã quán triệt cho công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực do UBND
xã quản lý thực hiện và chấp hành các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong cơ quan
được đảm bảo.
5. Phương hướng, nhiệm vụ
Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã.
Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ đồng thời phối hợp với các Tổ
chức chính trị - xã hội của xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng.
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Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng tháng 1 năm 2022 của UBND xã Song
An báo cáo Thanh tra thị xã An Khê biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

5

