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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 
* 

Số 488-TB/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  Phan Thiết, ngày 09 tháng 6 năm 2015 
                

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân  
và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong 

------ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 24/02/2015 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; ngày 15/5/2015, Thường  trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến 
về kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong. Qua nghe báo 
cáo của Đoàn kiểm tra số 2 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; 
Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau: 

1. Về ưu điểm 
 - Năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong đã ban hành nhiều văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
đồng thời, thông qua các cuộc giao ban nội chính định kỳ để cho ý kiến chỉ đạo 
các cơ quan chức năng tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, các 
vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. 

- UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục tăng 
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013-
2016 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 
khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức; việc tổ chức 
quán triệt, mở các lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp huyện, 
xã, cán bộ, đảng viên… thực hiện khá tốt.  

- Việc kiểm tra trách nhiệm chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo ở các 
đơn vị, địa phương được tiến hành thường xuyên; qua đó, kịp thời chấn chỉnh 
thiếu sót, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. 

- Đã thành lập Ban Tiếp công dân huyện; cơ sở vật chất và trang thiết bị 
được quan tâm đầu tư. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp, kiến 
nghị đạt cao (98,2%). Việc thụ lý và giải quyết các vụ án hành chính được quan 
tâm thực hiện. 

- Vai trò giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể huyện 
từng bước được phát huy. Qua đó, kịp thời kiến nghị khắc phục những hạn chế, 
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khuyết điểm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như 
vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. 

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBKT Huyện ủy 
được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài. 
Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa UBKT Huyện ủy với 
Công an, Thanh tra, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện trong việc 
giải quyết tố cáo và xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước.  

  2. Về hạn chế, khuyết điểm 
  - Công tác tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

có nơi chưa sâu, chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú. 
 - Số lượng đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh trong năm 2015 khá nhiều và 

chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, môi trường; một số vụ khiếu nại kéo dài chưa 
được giải quyết triệt để (vụ Công ty TNHH Muối Thông Thuận; chế biến cá hấp 
ở xã Phước Thể). 

- Vẫn còn tình trạng công dân của huyện Tuy Phong tập trung khiếu kiện 
đông người trước cơ quan hành chính huyện, tỉnh; một số trường hợp lợi dụng 
khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

-  Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
phát luật có vụ còn chậm, giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ còn kéo dài.   

3. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới  
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tuy Phong tiếp tục phát huy ưu điểm, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; đồng thời, tập trung 
thực hiện tốt một số nội dung sau:             

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 
của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 
tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

- Tích cực phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh chủ động đẩy nhanh tiến độ, 
giải quyết có hiệu quả các vụ việc còn tồn đọng (vụ việc tại Trung tâm nhiệt  
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điện Vĩnh Tân; vụ nổ mìn làm hư nhà dân; việc di dời các hộ chế biến cá hấp ở 
xã Phước Thể; vụ Công ty TNHH Thông Thuận sản xuất gây nhiễm mặn; vụ 
khiếu nại của tiểu thương chợ Phan Rí Cửa). 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của 
nhân dân, Nhà nước gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện 
tốt công tác này. 

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong 
triển khai thực hiện./. 

 
          Nơi nhận:                                                        
- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong;                                                   
- Thành viên trong Đoàn kiểm tra số 2;                                                                 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
 

(đã ký và đóng dấu)  
 
 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 


	T/M BAN THƯỜNG VỤ

