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BÁO CÁO 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC  

quý II và 6 tháng đầu năm 2018 

 

 I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ II/2018 

 1. Công tác tiếp công dân 

Trong quý II/2018, Ban Dân tộc không có trường hợp phải tiến hành tiếp 

công dân. 

 2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 - Số đơn tiếp nhận trong quý II/2018: Không. 

 3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

 Trong quý II/2018, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh. 

 II. BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG NĂM 2018 

 1. Công tác tiếp công dân 

6 tháng năm 2018, Ban Dân tộc không có trường hợp phải tiến hành tiếp 

công dân. 

 2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 - Số đơn tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2018: 04 đơn. 

 - Phân loại: Đơn phản ánh kiến nghị mang tính chất khiếu nại; không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc.  

 Cụ thể, ngày 06/12/2017, Ban nhận được đơn thư của 04 hộ: Thị Điếu, 

Thị Sanh, Mang Hám và Mang Lánh.  

 Cùng thường trú tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa.         

 Cả 04 đơn có cùng nội dung: Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nhà máy điện Mặt trời Tuấn Ân, xã 

Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh; gia đình muốn giữ lại đất đang sản xuất; 

đề nghị xem xét lại Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

của gia đình. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà đã chuyển 

đơn của 04 hộ trên đến UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà để được 

xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 



 Trong 6 tháng đầu năm 2018, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW CỦA BỘ 

CHÍNH TRỊ 

Ban Dân tộc thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 

35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 

31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 

12/9/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 

24/CT-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại tố cáo. 

Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS miền núi nhằm tuyên 

truyền, giải thích và xử lý các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở vùng đồng bào 

DTTSMN của tỉnh.   

 Ban Dân tộc báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:               TRƯỞNG BAN 
- Thanh tra tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

                                                                            Đặng Văn Tuấn 
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