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BÁO CÁO 
Tình hình xử lý đơn và thực hiện kết luận 

 tiếp công dân tháng 5/2022. 

 

1. Về xử lý đơn 

a) Tổng số đơn UBND thị xã giao các cơ quan, đơn vị giải quyết trong 
tháng (tính đến ngày 26/5/2022): 32 đơn. 

- Tổng số đơn đã giải quyết: 09 (Đỗ Minh Sơn, Nguyễn Đặng Minh, 
Nguyễn Thị Cúc, Võ Mộng Đạt (02 đơn), Đỗ Tấn Giảng, Trần Thị Lượng , Bùi 

Thị Ngọc Tốt, Lê Ngọc Trãng).  

- Tổng số đơn đang giải quyết: 23.  

b) Chi tiết tổng số đơn đang giải quyết (bao gồm đơn tồn kỳ trước chuyển 

sang): 66 đơn (20 đơn quá hạn giao giải quyết). Trong đó: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 21 (quá hạn 09).  

- Thanh tra: 22 (quá hạn 02). 

- Phòng Quản lý đô thị: 01 (quá hạn 01). 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: 10 (quá hạn 02). 

- UBND phường Hòa Hiệp Bắc: 01 (quá hạn 01). 

- UBND phường Hòa Hiệp Nam: 01 (quá hạn 01). 

- UBND phường Hòa Vinh: 04 (quá hạn 02). 

- Tòa án nhân dân thị xã: 01. 

- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã: 01 (quá hạn 01). 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 (quá hạn 01). 

(Theo danh sách đính kèm) 

    2. Về thực hiện kết luận tiếp công dân 

Trong thời gian qua, UBND thị xã đã giao các cơ quan, đơn vị tham mưu 
giải quyết, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của công dân tại các kỳ tiếp công 

dân của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, 
Bí thư Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã. Đến nay, còn 25 trường hợp chưa hoàn 

thành, cụ thể:  

- Thanh tra: 02 trường hợp  

+ Nguyễn Thị Hiền. 

+ Trà Chí Tịnh: Hiện nay UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên 

ngành để thanh tra. UBND thị xã sẽ giải quyết khi có văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh. 
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- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 14 trường hợp (Lê Đức Hợp, Nguyễn 
Thị Hẳn, Đặng Quốc Hưng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Ngọc Hiền, Phạm Lập, 

Nguyễn Văn Vân, Trà Thị Bạch Lan, Nguyễn Thị Như Thúy, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn 
Văn Phước, Trà Thị Bạch Mai, Nguyễn Hữu Đắc, Huỳnh Thị Mỹ Diệu). 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: 01 trường hợp (Ông Lê Văn Vinh và ông Lê 
Văn Lủi: Hiện nay UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh 

tra. UBND thị xã sẽ giải quyết khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh). 

- UBND phường Hòa Vinh: 02 trường hợp (Nguyễn Văn Phước, Lê Thị 
Chinh). 

- UBND xã Hòa Xuân Nam: 01 trường hợp (Đặng Thị Thúy). 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 02 trường hợp (Trần Tấn Lệnh, 
Nguyễn Văn Vân). 

- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã: 02 trường hợp (Đoàn Thị Nhân, Đinh 
Thị Thanh Thúy). 

- UBND xã Hòa Xuân Đông: 01 trường hợp (Đinh Ngọc Đông). 

- UBND xã Hòa Tân Đông: 01 trường hợp (Nguyễn Văn Thành). 

- Chi cục thuế thị xã: 01 trường hợp (Lê Ánh). 

    3. Đề xuất, kiến nghị  

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương giải quyết, tham 

mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng, quá hạn, nhất là các trường hợp 
Tỉnh chuyển, và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả 

giải quyết đơn thư cho UBND thị xã.  

- Hiện nay trên phần mềm còn 190 đơn thư đã giải quyết nhưng chưa cập 

nhật kết quả giải quyết. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cập 
nhật kết quả giải quyết để thuận tiện trong công tác theo dõi, thống kê. 

Trên đây là báo cáo tình hình xử lý đơn và thực hiện kết luận tiếp công 

dân tháng 5/2022./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy; 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 
- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; 
- Tòa án nhân dân thị xã; 
- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; 
- Chi cục thuế thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Chánh, PCVP; 
- Lưu: VP, Tr. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thúy Duyên 
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