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BÁO CÁO 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2021 

(Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 07/3/2021) 

 

 

I. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI QUYẾT KNTC 

1. Tiếp dân: 

Số lượt người được tiếp:  02 lượt (03 người) 

Trong đó: 

- Tiếp định kỳ: 0 lượt (0 người)    

- Tiếp thường xuyên: 02 lượt  (03 người)    

2. Tổng số đơn thƣ tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 01 đơn 

Trong đó: 

+ Đơn trùng lặp nội dung: 0 đơn 

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn 

+ Đơn tiếp nhận xử lý trong kỳ: 1 đơn (khiếu nại: 0 đơn. TC: 0 đơn, KNPA:  

01 đơn) 

3. Kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền xã: 01 đơn 

- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ (trong đó:  0 vụ khiếu nại,  0 vụ tố cáo, 01 vụ 

kiến nghị, phản ánh) 

- Số vụ việc đang giải quyết: 0 vụ (kiến nghị) 

II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN 

THƢ KNTC, KNPA TRÊN ĐỊA BÀN. 

UBND xã luôn tuân thủ các quy định trong Luật Tiếp công dân năm 2013 

và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Trong Quý 1/2021, UBND xã 

tiếp nhận 01 đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến xác minh ranh giới đất đai 

giữa hai hộ gia đình ông Trương Văn Thọ và ông Võ Tá Nam. Sau khi tiếp nhận 

đơn, UBND xã đã giao công chức tư pháp phối hợp cùng công chức địa chính 

trực tiếp kiểm tra đất thực địa, làm việc với hai hộ gia đình tại biên bản làm việc 

ngày 01/02/2021. Tại buổi làm việc hai hộ đạ thống nhất được ranh giới đất và 

thỏa thuận phối hợp cùng nhau giải quyết triệt để tranh mâu thuận sau này.   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HẠ 

 

Số :       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hạ, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
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Trên đây là báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I 

năm 2021 của uỷ ban nhân dân xã Thạch Hạ.  Kính đề nghị các cấp theo dõi và 

chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Thanh tra TP; 

- CT, PCT.UBND; 

- Lưu VP. UBND. 

     

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trƣơng Thế Kỷ 
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