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BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật về Khiếu nại năm 2022

Thực hiện Công văn số 835/TTr-VP ngày 20/10/2022 của Thanh tra tỉnh về 
việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về Khiếu nại năm 2022; Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
1. Tình hình ban hành văn bản
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo tinh thần 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 công dân 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo”;

- Kế hoạch số 142/KH-SNN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2022;

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung chính 
của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Tình hình bảo đảo các điều kiện thi hành pháp luật về khiếu nại
- Việc thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác giải quyết khiếu nại. 
Giám đốc sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời giao cho Thanh tra sở, thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc sở theo dõi nắm bắt tình hình về giải quyết khiếu 
nại. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận liên quan về giải 
quyết các vụ việc khiếu nại kịp thời, đúng quy định; kết quả 100% số đơn thư đã 
được xử lý, giải quyết; không có vụ việc khiếu nại kéo dài. Các vụ việc không 
thuộc thẩm quyền xử lý đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định của Pháp luật;

- Hằng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức quản lý và các cán bộ làm công tác 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các văn bản có liên quan đến ngành, 
lĩnh vực, trong đó có nội dung về khiếu nại. Đồng thời ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công khai số 
điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình khiếu nại và công tác giải 
quyết khiếu nại theo quy định.



2

3. Tình hình tuân thủ pháp luật về khiếu nại
3.1. Khái quát tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại
- Công tác giải quyết khiếu nại của công dân luôn được lãnh đạo Sở quan 

tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần ổn định sự phát 
triển của ngành nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT giao Thanh tra sở là đầu 
mối tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;

- Năm 2022 tổng số đơn nhận là 12 đơn. Trong đó 04 đơn kiến nghị, phản 
ánh, 08 đơn tố cáo, đơn khiếu nại: Không. So với năm 2021 tình hình tiếp nhận 
đơn giảm 07 đơn; 

3.2. Việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại
- Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, chỉnh sửa, bãi bỏ, ban hành 

mới văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khiếu 
nại;

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực 
hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo được quan tâm thường xuyên;

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều 
hành.

- Năm 2021, 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT không có đơn, vụ việc khiếu 
nại của công dân và do các cấp chuyển đơn đến.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị Thanh tra tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác theo dõi thi hành pháp luật nâng cao nghiệp vụ xử lý đơn nói 
chung và công tác giải quyết khiếu nại nói riêng.

Trên đây là báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về Khiếu nại năm 2022. Sở 
Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (Để báo cáo);                                                   
- Giám đốc sở; 
- Lưu: VT, TTra sở.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng
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