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BÁO CÁO 
Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị  

và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực 

(Giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2019) 

 

Phần 1. Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu 

cực của cán bộ, công chức 

1. Tình hình phản ánh, kiến nghị nói chung (số lượt; số người) 

- Số lượt phản ánh, kiến nghị nói chung: 101 lượt; trong đó: 

+ Tố cáo: 03 đơn 

+ Khiếu nại: 01 đơn 

+ Kiến nghị, phản ánh: 97 đơn, trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết 66 nội 

dung kiến nghị, phản ánh; chuyển cơ quan có thầm quyền giải quyết: 32 nội dung. 

- Số liệu về nội dung phản ánh, kiến nghị: đúng; sai; đúng một phần. 

+ Đơn tố cáo: đúng: 01 đơn, sai: 01 đơn; đơn nặc danh: 01 đơn. 

+ Đơn khiếu nại: sai: 01 đơn. 

+ Đơn kiến nghị phản ánh: Đúng: 14 đơn; đúng một phần: 08 đơn; sai: 44 đơn. 

- Nhận định, bình luận: Trong thời qua Lãnh đạo Sở đã kịp thời chỉ đạo 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị của công dân gửi đến Sở đều được Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh 

tra Sở cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc Sở 

kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm, và báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng sự cố môi trường biển 

do công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fosmosa Hà Tỉnh gây ra đã làm thiệt 

hại nghiêm trọng trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội; tác động trực tiếp đến 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sản xuất kinh doanh và đời 

sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là nhân dân vùng ven biển. Vì vậy, 

trong 2 năm 2017 và 2018 số đơn gửi đến Sở tăng, các nội dung kiến nghị, phản 

ánh gửi đến Sở trong thời gian qua chủ yếu liên quan đến việc kiến nghị hỗ trợ, 

bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Tuy nhiên tính chất các vụ việc 

không gay gắt, chưa có tình trạng lợi dụng khiếu nại, tố cáo tập thể, đông người 

để kích động, xúi dục vì động cơ, cơ hội về chính trị, gây mất ổn định tình hình 

an ninh, chính trị trên địa bàn. 



2. Tình hình phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, 

công chức (số lượt; số người) 

- Số liệu tiếp nhận qua hoạt động tiếp công dân: không 

- Số liệu tiếp nhận bằng văn bản (đơn, thư): 03 đơn thư 

- Số liệu tiếp nhận qua điện thoại: không 

- Số liệu tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử: không 

- Số liệu về nội dung phản ánh, kiến nghị: đúng: 01 đơn; sai: 02 đơn; đúng 

một phần: 0 đơn. 

- Nhận định, bình luận: Trong thời gian qua, tình hình đơn thư phản ánh, 

kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức không nhiều. Sở đã 

thành lập đường dây nóng, cổng thông tin điện tử, phòng tiếp công dân để tiếp 

nhận các kiến nghị, phản ánh của công dân. Tuy nhiên, Sở chỉ nhận được 03 đơn 

thư tố cáo, phản ánh cụ thể như sau: 

 + Năm 2016, đơn vị nhận được đơn tố cáo của 16 cán bộ CNV Trung tâm 

Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị tố cáo Giám đốc Trung tâm  trích lập quỹ 

trái pháp luật. Ngày 10/3/2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị 

đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-SNN về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành 

lập Đoàn xác minh tố cáo đối với Trung tâm Giống cây trồng – vật nuôi Quảng Trị. 

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, 

chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã có Kết luận nội dung tố cáo số 442/KL-

SNN, ngày 12/5/2016, ông Nguyễn Văn Trí – Giám đốc Trung tâm  bị xử lý kỷ 

luật với hình thức: Cảnh cáo tại Quyết định số: 1668/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 

của UBND tỉnh Quảng trị về kỷ luật công chức, viên chức quản lý; bà Dương Thị 

Hồng – Nguyên Kế toán trưởng Trung tâm bị xử lý kỷ luật với hình thức: khiển 

trách tại Quyết định số: 293/QĐ-SNN ngày 10/6/2016 của Giám đốc Sở nông 

nghiệp & PTNT Quảng trị về kỷ luật viên chức quản lý. 

+ Thực hiện Công văn số 4835/UBND-NC ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc kiểm tra làm rõ nội dung bản giải trình của ông Khổng Trung – Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm liên quan đến vụ việc báo nêu “xây dựng biệt phủ 

bằng gỗ quý”. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh 

và Sở đã có Báo cáo số 320/BC-SNN ngày 27/10/2017. 

+ Thực hiện Công văn số 217-CV/BNC ngày 26/7/2017 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy về việc chuyển đơn của công dân và Công văn số 3671/UBND-NN 

ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kiểm tra, xác minh đơn kiến 

nghị của công dân gửi kèm đơn đề ngày 03/5/2017 ghi là của 24 người thuộc tổ 

bảo vệ rừng xã Tà Long và xã Húc Nghì;Ngày 31/7/2017, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-SNN về việc kiểm tra, xác minh nội 

dung tố cáo đối với ông Ngô Kim Thái, Giám đốc BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và 

ông Đinh Hải Tuyên, nhân viên hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Hạt 



kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông liên quan đến công tác chi trả tiền 

bảo vệ rừng cho các tổ bảo vệ rừng tại Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông; việc ông Ngô Kim Thái và ông Đinh Hải Tuyên có quan hệ với lâm 

tặc và không thực hiện nhiệm vụ khi có tin báo của tổ bảo vệ rừng từ năm 2016 

đến nay. Qua kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo không đúng sự thật và Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 212/BC-SNN ngày 08/8/2017. 

3. Kết quả xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực 

của cán bộ, công chức 

- Số vụ việc phản ánh, kiến nghị được xử lý, giải quyết: 03 vụ việc đã 

được Lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết (kết quả như báo cáo tại mục 2) 

- Số liệu về kết quả thi hành kết luận giải quyết phản ánh, kiến nghị: tổng 

số quyết định giải quyết: Sở đã ban hành 01 kết luận nội dung tố cáo và 02 Báo 

cáo về nội dung phản ánh kiến nghị: 02 Quyết định xử lý kỷ luật; Các quyết định 

đã được thực hiện. 

- Nhận định, bình luận: Các vụ việc kiến nghị, phản ánh đều được giải 

quyết kịp thời, đúng quy trình, quy định của pháp luật và được báo cáo với cơ 

quan cấp trên. 

- Giới thiệu mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, tiêu biểu về giải 

quyết phản phản ánh, kiến nghị: không 

4. Hạn chế, vướng mắc chủ yếu (về chính sách, pháp luật; về áp 

dụngchính sách, pháp luật; về tổ chức thực hiện; về điều kiện bảo đảm...) 

Trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: 

- Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thiếu. 

- Cơ sở vật chất, kinh phí chưa đáp ứng với yêu cầu công tác. 

- Kiến thức pháp luật của người dân chưa được nâng cao. 

5. Đề xuất nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến 

nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức 

 Về hoàn thiện pháp luật 

- Cần xác định rõ hơn về chủ thể giải quyết khiếu nại để giúp người khiếu 

nại có thể gửi đơn khiếu nại đúng địa chỉ tránh gửi đơn lòng vòng, không đúng 

người có thẩm quyền giải quyết và mất quyền khiếu nại khi thời hiệu khiếu nại đã hết. 

- Cần có quy định nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ bí 

mật thông tin người tố cáo; Mặt khác, cần thiết phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa và 

nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức có trách nhiệm tham gia vào quá 

trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo về việc bảo vệ bí mật thông tin người 

tố cáo.  Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật tố cáo nói chung, về bảo vệ người tố cáo nói riêng để người dân hiểu được 

và yên tâm sẵn sàng tham gia tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong 

các trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, cũng cần có quy định 



chặt chẽ về biện pháp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tố cáo 

không đúng sự thật nhằm tránh việc tố cáo tràn lan, lợi dụng quyền tố cáo của 

công dân để tố cáo vu khống người khác. 

 Về tổ chức thực hiện Luật 

- Tiếp tụctăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật nói 

chung, đặc biệt là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo coi đây là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của mỗi đơn vị đơn vị. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với người đứng đầu 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm. 

- Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng nghĩa với 

việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 

trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Phần 2. Tình hình bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, 

tiêu cực của cán bộ, công chức 

Cấp ủy, lãnh đạo Cơ quan đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản 

chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo. Luôn quan tâm, sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ 

đạo Thanh tra Sở, Phòng TCHC cùng phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Sở thực hiện tốt Nội quy tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc tiếp công 

dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp 

và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó 

khăn, bức xúc của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong thời gian qua, tại Sở không có trường hợp đơn vị, cá nhân nào để 

xảy ra tình trạng người tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách bị trả thù, trù dập. 

Trên đây là Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người 

phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Quảng Trị (phòng PCTN); 

- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, Ttra. 
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