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Thực hiện Công văn số 140/TTr-THGSXLSTT ngày 12/3/2020 của Thanh 

tra Tỉnh về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ và báo cáo tháng 3/2020, 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2020 như sau:   

1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân: Trong tháng 7/2020, không có công dân nào đến 

trụ sở tiếp công dân của sở để khiếu nại, tố cáo. 

b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu 

nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội; tố cáo 

tham nhũng): không 

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải 

quyết, đã được giải quyết): không  

Vì vậy, Sở không tổng hợp biểu số 2a về tổng hợp kết quả tiếp công dân 

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

a) Tiếp nhận: 

 Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 01 đơn (đơn tố cáo) 

 Đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang: 02 đơn (kiến nghị, phản ánh) 

(có Biểu số TT03-2b về tổng hợp kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

gửi kèm theo) 

b) Phân loại đơn: 

 Theo loại đơn: kiến nghị, phản ánh: 02 đơn; tố cáo: 01 đơn.  

Theo nội dung: lĩnh vực hành chính: 0 đơn  

Theo thẩm quyền: đơn thuộc thẩm quyền: 0 đơn.  

Theo trình tự giải quyết: đã được giải quyết nhiều lần: 0 đơn 

c) Kết quả xử lý đơn nhận được:  

- Thực hiện Công văn số: 2425/UBND-TCD ngày 03/6/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về xử lý nội dung của bà Trần Thị Thu Thanh tại buổi tiếp công 

dân định kỳ tháng 05/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 

164/BC-SNN ngày 11/6/2020. 

- Ngày 08/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được đơn kiến nghị 

của ông Hồ Văn Hoài, trú tại khu vực 3, làng Nhan Biều, xã Triệu Thượng, 
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huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn 

số 1023/SNN-TTra ngày 12/6/2020 về chuyển đơn kiến nghị. 

- Thực hiện Công văn số 322/TTr – KNTC ngày 17/6/2020 của Thanh tra 

Tỉnh về việc chuyển đơn tố cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các buổi 

làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo và các cơ quan, đơn vị liên quan để 

xác minh, làm rõ nội dung tố cáo. Kết quả làm việc và xem xét nội dung đơn 

không đủ diều kiện thụ lý, Sở đã ra thông báo không thụ lý đơn tố cáo.  

(Có Biểu số 04 về tổng hợp kết quả xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị phản ánh gửi kèm theo) 

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

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (Nêu rõ số Quyết định giải 

quyết khiếu nại): không 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (Nêu rõ số Kết luận nội dung 

tố cáo): không 

Vì vậy, Sở không tổng hợp biểu số 2b về tổng hợp kết quả xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo; biểu số 2c về tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại; biểu 

số 2d về tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo. 

4. Rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông người, phức 

tạp; các vụ việc chuyển cơ quan điều tra: 0 vụ. 

5. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo: không 

Vì vậy, Sở không tổng hợp biểu số 2đ về công tác quản lý nhà nước về 

KNTC. 

6. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo: không  

Trên đây là báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 

2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Tỉnh; 

- Ban tiếp công dân Tỉnh; 

- GĐ, Các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
 

 


		2020-07-13T13:58:01+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-13T14:02:54+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




