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I. Mục đích, yêu càu
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1. Đánh giá tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW,
ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Từ đó kiến nghị, đề xuất những nhiệm
vụ giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu
quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.
2. Việc sơ kết cần bám sát các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp trong Chỉ thị
số 35-CT/TW; tiến hành nghiêm túc, thiết thực theo đúng Kế hoạch, đảm bảo chất
lượng, hiệu quả tránh hình thức, lãng phí; nêu cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ
chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
II. Nội dung
1. Đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ
Chính trị và Kế hoạch số 70-KH/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ của các cấp uỷ,
tổ chức Đảng, trong đó, tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và
ban hành văn bản để cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong
Chỉ thị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch., đã
đề ra.
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2. Đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 35CT/TW và Kế hoạch số 70-KH/TU.
3. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan và khách
quan) và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW
và Kế hoạch số 70-KH/TU.
4. Đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng để nâng cao hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong thời gian tới.
(Xây dựng Bảo cảo theo đề cương và phụ lục đỉnh kèm, thời gian lấy số liệu
thống kê từ ngày 01/01/2014 - 31/12/2018).
r a . Tổ chức thưc
• hiên
•
1. Các huyện, thị, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai thực hiện
nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch này. Báo cáo gửi về Ban
Thường vụ Tỉĩih ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 5/7/2019).
2. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, theo dõi chỉ đạo, đôn đốc sơ kết của các đơn vị
và xây dựng báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày
10/7/2019.
Nhận đựợc Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.

Nơi nhân:
- Ban Nội chính TW (b/c),
- Các huyện, thị, thành uỷ; ĐUTT,
- Đoàn Đại biểu guốc hội tỉnh,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, ƯBMT tỉnh
- BCS Đảng ƯBND tỉnh, Viện kiểm í
Toà án tỉnh, Cục Thi hành án dân sự
- ƯBKT Tinh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uý,
- Liru Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
BÍ THƯ
Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Email:
nguy envanhung@tinhuy quan
gtri.vn
Cơ quan: Tỉnh ủy Quảng Trị
Xếc thực & 84» mật Thờỉ gian ký: 24.06.2019
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ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính
trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.
(Kèm theo Kế hoạch sổ /KH- TU, ngày /6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)
I. Khái quá đặc điểm, tình hình của địa phương có tác động đến việc
khiếu nại, tố cáo
Nêu đặc điểm tình hình, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị có tác động đến tình hình khiếu nại,
tố cáo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW.
II. Công tác ỉãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị sổ
35-CT/TW
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tỗ chức đảng
1.1. Lãnh đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chỉnh trị và các chủ trương, chỉnh sách, pháp luật của đảng, Nhà
nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cảo
- Các hình thức được cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai phổ biến, quán triệt (hội
nghị, phát hành tài liệu, qua phương tiện thông tin đại chung..);
- Số lượng các cuộc hội nghị, số tài liệu được phát hành, số lượt người được
tham dự, thụ hưởng... qua phổ biến, quán triệt.
- Đánh giá két quả phổ biến, quán triệt (nhận thức của lãnh đạo cấp uỷ, chính
quyền, cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm trong công tác này).
1.2. Lãnh đạo việc cụ thể hoá thành các văn bản để tổ chức thực hiện Chỉ thị
sổ 35-CT/TW
- Các văn bản do cấp uỷ, tổ chức đảng ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện (nêu số lượng và tên một số văn bản tiêu biểu).
- Đánh giá tính kịp thời, sự phù hợp của văn bản được ban hành để lãnh đạo,
chỉ đạo.
1.3. Lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phổi hợp giải quyết khiếu nại, tổ cáo,
nhất là đổi với các vụ việc khiếu nại, tổ cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kẻo
dài.
- Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc
thẩm quyền trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Đánh giá két quả phối hợp, nhất là phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu
nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài.
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1.4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tiếp công dân và
giải quyết khiếu nại, tố cảo
- Ban hành văn bản để chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,
tố cáo.
1.5. Lãnh đạo việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cản bộ làm công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tổ cảo; bổ trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác
tiếp công dân
- Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố
cáo; việc bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân.
- Đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tham
mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.
1.6. Lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp thông tin
- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý
trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng.
- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thông tin góp
phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo.
- Đánh giá kết quả lãnh đạo
2.
Kết quả thực hiện của cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35CT/TVV của Bộ Chính trị và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức
đảng cùng cấp
2.1. Kết quả hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tổ cảo và các chỉnh sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi ích
của người dân
- Các văn bản quy phạm pháp luật đo chính quyền địa phương ban hành theo
thẩm quyền hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành (nêu số lượng
văn bản được ban hành và tên một số văn bản tiêu biểu).
- Đánh giá tính kịp thời, sự phù hợp, khả thi của các văn bản được ban hành.
2.2. Kết quả công tác tiếp công dần, giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.2.1. Trong công tác tiếp cổng dân
- Kểt quả tiếp công dân của UBND các cấp:
+ Số cuộc, số lượt, số vụ việc, số đoàn đông người;
+ Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu khi tiếp;
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+ Kết qủa giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết (số vụ việc đã được giải quyết,
chưa được giải quyết và đang được giải quyết).
- Kết quả tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng
cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các cấp:
+ Số cuộc (định kỳ, đột xuất), số lượt người, số vụ việc, số đoàn đông người;
+ Nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu khi tiếp;
+ Kết quả giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết (số vụ việc đã được giải quyết,
chưa được giải quyết).
- Kết quả tiếp công dân trong lĩnh vực tư pháp (Công an, Kiểm sát, Toàn án,
Thi hành án):
+ Số cuộc, sổ lượt người, số đoàn đông người:
+ Nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu khi tiếp;
+ Kết quả giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết (số vụ việc đã được giải quyết,
chưa được giải quyết).
- Đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác tiếp công dân và trách nhiệm của
người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch
UBND các cấp trong công tác này (thực hiện thời gian tiểp công dân theo quy định
của đảng, pháp luật Nhà nước; việc tổ chức đối thoại; việc xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và tổ chức, cá nhân lợi dung dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo cố ý vi phạm
pháp luật; hiệu quả sau khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo).
2.2.2. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo:
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Số vụ việc khiếu nại, tố cáo (nêu tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo và số vụ
việc, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài);
+ Nội dung khiếu nại, tổ cáo chủ yếu;
+ Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định, kết luận giải quyết; sổ vụ
việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định, kết luận giải quyết không còn khiếu nại, tố
cáo; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đang trong quá trình giấi quyết, số vụ việc khiếu
nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã có quyết định, kết luận giải quyết; số
vụ việc, khiếu nại, tổ cảo đông người, phức tạp, kéo dài đã có quyết định, kểt luận
giải quyết và không còn khiếu nại, tố cáo; số vụ việc, khiếu nại, tố cáo đông người,
phức tạp, kéo dài đang trong quá trình giải quyết.
- Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo liên
quan đến tổ chức đảng, đảng viên tại địa phương:
+ số vụ việc khiếu nại, tố cáo; số tổ chức đảng, đảng viên bị khiếu nại, tố
cáo;
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+ Nội dung khiếu nại, tổ cáo chủ yếu;
+ Kểt quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết (số vụ việc đã được
xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết; số vụ việc đã được xử lý, giải
quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết không còn khiếu nại, tố cáo; số vụ việc đang
được xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết).
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp (Công an, Kiểm
sát, Toà án, Thi hành án):
+ Sổ vụ Việc khiếu nại, tố cáo (nêu tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo và số vụ
việc, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài);
+ Nội dựng khiếu nại, tố cáo chủ yếu:
+ số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết; số vụ việc khiếu nại, tố cáo
được giải quyết không còn khiếu nại, tố cáo; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đang
trong quá trình giải quyết, số vụ việc, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo
dài đã được giải quyết; số vụ việc, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
được giải quyết không còn khiếu nại, tố cáo; số vụ việc, khiếu nại, tố cáo đông
người, phức tạp, kéo dài đang trong quá trình giải quyết.
- Đánh giá kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết các vụ việc
khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, nổi cộm, kéo dài.
III. Đánh giá chung
1. v ề tình hình
Đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo trong 05 năm qua (về số lượt người, số
đoàn đông người tăng hay giảm; nội dung khiếu nại, tố cáo; tính chất, mức độ gay
gắt., so với 05 năm trước khi chưa có Chỉ thị số 35 - CT/TW).
2. Ưu điểm; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. ưu điểm
Đánh giá những ưu điểm nổi bật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp, nhất là việc khắc phục những hạn chế mà Chỉ thị
35/CT -TW đã nêu.
2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.2.1. Tồn tại, hạn chế
Đánh giá những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị 35/CT -TW đã nêu; chất lượng
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phối họp trong công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài
nói riêng.
2.2.2. Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan.
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+ Từ cơ chế, chính sách (nêu rõ những vướng mắc, bất cập trong các quy
đinh cua Đang, phap luạt cua Nhà nước hiện nay liên quan đên công tác tiếp công
dân, giải quyêt khiêu nại, tố cáo, đặc biệt là các quy định của pháp luật về đất đai lĩnh vực có khiếu nại, tố cáo chủ yếu hiện nay);
+ Các nguyên nhân khác
- Nguyên nhân chủ quan.
+ Từ nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong
công tác tiếp công dân, giải quyểt khiếu nại, tố cáo, trong đó vó việc chấp hành kỷ
luật công vụ;
+ Từ tổ chức, bộ máy, năng lực, phẩm chất cán bộ, chế độ, chính sách đối
với cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Các nguyên nhân khác.
3. Kinh nghiệm rú t ra qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW
- v ề việc quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bọ các cấp, các địa phương
và người dân.
- v ề cơ chế, chính sách pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo.
- v ề sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải
quyết khiếu nại tố cáo.
- v ề công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- v ề xử lý đối với những sai phạm, nhất là người cỏ trách nhiệm trong công
tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; những trường hợp lợi dụng quyền
tự do dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo cố tình tố cáo sai sự thật, lôi kéo, kích động
nhieu người tham gia hoặc có hành vi quá khích, nhằm gây mất an ninh trật tự.
- Những bài học kinh nghiệm khác.
IV. Phương hưửng, giải pháp
1. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo thuộc địa bàn, địa phương lãnh
đao, quản lý những năm tới
X
- ,
.ỉ
1 • V.
- rin h tunh thế giới, khu vực tình hình trong nuởc và yêu cầu phát trién kiiứi
tế, xa hội cùa địa phương trong thời gian tái có tác động đến việc khiếu nại, tố cáo
của người dân.
thuộc địa bàn, địa phương phụ trách
- Dự báo tình hình khiếu nại, tô cảo
những năm tới (tăng hay giảm).
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2. Phương hướng, giải pháp
- Phương hướng, giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, nhất
là pháp luật về đất đai.
- Phương hướng, giải pháp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của
cán bộ, công chức và người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên
quan, nhất là pháp luật về đất đai.
- Phương hướng, giải pháp về phát huy, gắn trách nhiệm của người đứng đầu
cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trương cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các cấp trong
công tác tiểp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Phương hướng, giải pháp khác.
y . Đe xuất, kiến nghị
1. Đối với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai
(nêu cụ thể những vấn đề cần hoàn thiện và hướng hoàn thiện).
2. Các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.
3. v ề việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong công tác tiếp dân và
giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. v ề điều kiện làm việc, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối
với cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

