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BÁO CÁO 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01/2021 

(Từ ngày 11/12/2020 đến 10/01/2021) 

 

I. Công tác giải quyết khiếu nại 

1. Tiếp dân: 

- Số lượt người được tiếp: 01 (Trong đó tiếp định kỳ: 0 lượt; thường xuyên 01 

lượt). 

- Số đơn thư nhận và xử lý: 01 đơn. 

2. Giải quyết khiếu nại 

a) Số đơn thư tiếp nhận trong tháng : 01 đơn.  

Trong đó: 

- Đơn không đủ điều kiện xử lý, trùng lặp nội dung: 0 đơn  

- Đơn phát sinh trong kỳ:  

+ Khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về hành chính: 01 đơn . 

+ Khiếu nại về tư pháp: 0 

b) Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của phường: 01 đơn  

* Số vụ việc đã giải quyết: 01 

- Số vụ việc đã xem xét, có quyết định giải quyết: 0 

- Số vụ việc giải quyết bằng hòa giải:  

- Số vụ việc trả lời bằng Công văn, Thông báo: 01 

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại): 0 

- Số vụ việc tiếp khiếu nại lên cấp trên: 0 

* Số vụ việc đang xem xét, giải quyết: 0  

3. Chấp hành thời gian giải quyết 

- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định: 01 

- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định): 0 
 

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải (kết thúc khiếu nại): 01 
 

5. Kết quả giải quyết:  

UBND phường đã nhận trong tháng 12/2020 là 01 đơn của bà Bùi Thị Chữ và 

ông Trần Huy Lạng, tổ 9, phường Bắc Hà đề nghị giải quyết tranh chấp ranh giới 

đất đai. Ngày 31/12/2020 UBND phường Bắc Hà đã tổ chức họp giải quyết. Qua 

hồ sơ xác định ông Hạ không lấn chiếm của ông Lạng. Gia đình bà không đồng ý 

và không ký vào biên bản. Hiện nay phường đang ban hành thông báo trả lời công 

dân. 

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị:   

II. Công tác giải quyết tố cáo: 0 

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):0 

Nội dung tố cáo 

- Tham ô tài sản: 0 

- Nhận hối lộ: 0 



- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi: 0 

- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:0 

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi: 0 

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công  vụ: 0 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: 0 

- Các nội dung khác: 0 
 

2. Giải quyết đơn thư tố cáo 

- Số đơn được giải quyết định xem xét, giải quyết: 0 

- Số đơn đã có kết luận giải quyết: 0 

 + Số đơn tố cáo đúng: 0 

 + Số đơn tố cáo có đúng, có sai: 0 

 + Số đơn tố cáo sai: 0 
 

3. Kết quả giải quyết: 

- Thu hồi cho ngân sách nhà nước 

 + Số tiền (triệu đồng): 0 

 + Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 0 

 + Đất, nhà (m2): 0 

- Thu hồi trả lại cho công dân: 0 

 + Số tiền (triệu đồng): 0 

 + Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 0 

 + Đất, nhà (m2): 0 

- Kiến nghị xử lý hành chính (người): 0 

- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người): 0 
 

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo 

- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian: 0 

- Số đơn xem xét giải quyết, kết luận kéo dài quá thời hạn: 0 

- Số đơn chưa được xem xét, kết luận: 0 
 

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố 

cáo chủ yếu: 0 
 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằm hạn chế những hành vi vi phạm 

pháp luật bị tố cáo.  
 

Nơi nhận: 
- Phòng thanh tra thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT, VP. 
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