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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 Thị ủy La Gi
------

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
kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi. Qua nghe báo cáo của
Đoàn kiểm tra số 3 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Thường trực
Tỉnh ủy kết luận như sau:
1. Về ưu điểm
- Trong năm 2014, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã kịp thời ban hành văn
bản cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và UBND thị xã tổ chức triển
khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị
số 53-CT/TU, ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Bằng nhiều hình thức (giao ban định kỳ, giao ban nội chính), Thường
trực Thị ủy thường xuyên nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết các vụ việc
khiếu nại tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Ngoài ra, đã trực tiếp xem xét, rà soát
và chỉ đạo giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng… nhờ đó,
hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần ổn định tình hình ở địa
phương.
- Thị xã đã thành lập Ban Tiếp công dân, phân công nhiệm vụ cho các
thành viên và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đúng theo quy định
của Luật Tiếp công dân. Qua tiếp công dân đã tiếp nhận và kịp thời xử lý những
kiến nghị, bức xúc của công dân, giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại,
tố cáo theo quy định.
- Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đối với công tác tiếp công dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo có tiến bộ. Qua đó, đã khắc phục kịp thời những mặt hạn chế,
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thiếu sót về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Vai trò
của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở đạt
kết quả khá tốt; đã tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác truyên
truyền chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy được
tăng cường; đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức tiếp công dân, có phân
công cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
Qua giải quyết đơn thư, đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy xử lý nghiêm đối
với các đảng viên vi phạm pháp luật.
2. Một số hạn chế, khuyết điểm
- UBND thị xã La Gi chậm xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ
thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4140–KH/UBND, ngày
14/11/2014.
- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở còn một
số mặt hạn chế, thiếu sót (1). Việc phân loại đơn, xác định thẩm quyền trong giải
quyết khiếu nại tố cáo có trường hợp chưa đúng, không cập nhật sổ sách theo
quy định.
- Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo có trường hợp không thực hiện đúng
theo quy định(2)
- Một số quyết định của UBND tỉnh, UBND thị xã về giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tranh chấp đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn còn trường hợp chưa
thực hiện triệt để (Tân An, Tân Hải, Tân Thiện).
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
Thị ủy La Gi tiếp tục phát huy ưu điểm, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sớm
khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; đồng thời, tập trung thực
hiện tốt một số nội dung sau:

(1)

Có nơi chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt - xã Tân Phước; một số nơi thực hiện chưa đầy đủ việc
ghi chép sổ sách tiếp công dân, chưa niêm yết nội quy, lịch tiếp dân và phân công tiếp công dân tại phòng tiếp
dân - xã Tân Thiện, Tân Hải
(2)
Không có kế hoạch xác minh, không công khai nội dung tố cáo theo quy định; một số hồ sơ giải quyết
khiếu nại không có quyết định thụ lý khiếu nại, không có biên bản làm việc với người khiếu nại, khi người khiếu
nại rút đơn, không ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại…
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- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng,
pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu
nại tố cáo.
- Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên
và công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo UBND thị xã tiếp tục
phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vụ
việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
- Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác
tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tổ chức
các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ
làm công tác này, nhất là các văn bản mới ban hành (Thông tư số 06/2013/TTTTCP, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ).
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh
những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thường trực Tỉnh ủy thông báo để Ban Thường vụ Thị ủy La Gi 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 Thị ủy La Gi;
- Thành viên trong Đoàn kiểm tra số 3;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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