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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

  

     Số:                    Kon Tum, ngày         tháng        năm  
  

KẾ HOAC̣H 

Nâng cao hiêụ quả công tác tiếp công dân, giải quyết  

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  

--- 

 Thực hiện Văn bản số 3179/UBND-TD ngày 28/11/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch nâng cao hiêụ quả  công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tuc̣ phổ biến , quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy 

điṇh của pháp luâṭ về tiếp công dân , giải quyết đơn khiếu nại , tố cáo; tiếp thu và 

triển khai có hiêụ quả các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 25/11/2019 về viêc̣ t hẩm tra Báo cáo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

 2. Thực hiện có hiệu công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

 1. Tăng cường p hổ biến , quán triệt  và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 

18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu 

nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn t hi hành cho công 

chức, viên chức và người lao đôṇg trong cơ quan  tỉnh nhằm nâng cao nhâṇ thức, ý 

thức trách nhiêṃ  trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu naị , tố cáo; đảm bảo 

viêc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ đồng bô ,̣ hiêụ quả; không để xảy ra  các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo phức tạp, kéo dài trong cơ quan. 

 2. Tiếp tuc̣ nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đối với công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm công tác tiếp 

công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Sở.  

 3. Chủ động, tích cực phối hợp giữa các sở , ngành, điạ phương có liên quan 

trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, 

tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo (nếu 

có). 
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4. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2079/KH-UBND ngày  

12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội 

Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 39/KH-

STP ngày 05/11/2019 của Sở Tư pháp về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục 

vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 

120/QĐ-STP ngày 05/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về viêc̣ thành lâp̣ Tổ 

công tác tiếp công dân phuc̣ vu ̣Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng và Thông báo số 54/TB-TCT ngày 8/11/2019 của Tổ công tác 

về trưc̣ tiếp công dân. 

5. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định, kết luận giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, 

kiến nghị đông người, phức tạp, kéo dài (nếu có). 

6. Quan tâm cử công chức phu ̣trách công tác tiếp công dân của Sở t ham gia 

các lớp đào tạo , bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhằm thưc̣ hiêṇ tốt công tác  tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu naị, tố cáo, kiến nghi ̣, phản ánh. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo các Phòng, Trung 

tâm trưc̣ thu ộc Sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo 

dõi sát việc khắc phục những thiếu sót sau kiểm tra. 

8. Tiếp tuc̣ thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ 

tiếp công dân, xử lý đơn thư tại địa điểm tiếp công dân của Sở theo quy định. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao Thanh tra Sở chủ trì , phối hơp̣ với Văn phòng Sở và các đơn vi ̣ có liên 

quan triển khai thưc̣ hiê ṇ Kế hoac̣h này; điṇh kỳ tổng hơp̣, tham mưu Lañh đaọ Sở 

báo cáo kết quả thưc̣ hiêṇ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi, chỉ đạo. 

 Trên đây là Kế hoạch nâng cao hiêụ quả  công tác tiếp công  dân, giải quyết 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận:             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c);      

- Các Phòng, Trung tâm thuôc̣ Sở (t/h); 

- Lưu VT, TTR/STP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 
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