
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 533/UBND-BTCD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  13  tháng  6  năm 2018 

V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng 
     Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

                   
                    Kính gửi:  

                                    - Các Sở, ban, ngành; 

        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31 ngày 5 tháng 2018 của Văn 
phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức 
tạp, kéo dài ngày 19 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Trong thời gian qua, các Sở, ban, ngành, Ủy ban  nhân dân các huyện, 
thành phố đã cố gắng, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Nhiều 
vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân. 

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, một số 
vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết 
nhưng chưa dứt điểm; có tình trạng công dân tập trung dài ngày ở các cơ quan 
Trung ương và đến khu vực nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
khiếu kiện, gây áp lực yêu cầu giải quyết, căng khẩu hiệu, biểu ngữ trên đường 
phố, gây mất trật tự công cộng. Trong đó nội dung các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
đông người, phức tạp, kéo dài chủ yếu liên quan đến đất đai (chiếm trên 70%), 
tập trung vào vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tranh chấp đất 
đai; việc chuyển đổi mô hình chợ truyền thống, v.v.. 

2. Tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do nhiều 
nguyên nhân, nhưng chủ yếu do một số nguyên nhân sau: 

- Công tác quản lý nhà nước và việc thực thi pháp luật của cán bộ, công 
chức trong bộ máy hành chính nhà nước có thiếu sót, vi phạm, nhất là trong lĩnh 
vực quản lý, sử dụng đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 
một số dự án còn thiếu công khai, minh bạch, chưa quan tâm đầy đủ đến lợi ích 
chính đáng của người sử dụng đất. Việc quản lý, sử dụng đất của các công ty 
nông, lâm nghiệp còn tồn tại, sử dụng không hiệu quả, lãng phí.  

- Một số quy định của pháp luật có sự bất cập, không phù hợp với thực 
tiễn cần sửa đổi, bổ sung. Chính sách, pháp luật về đất đai đã được sửa đổi, bổ 



 2

sung để khắc phục những bất cập về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, 
nhà đầu tư và người sử dụng đất, nhất là về giá bồi thường về đất. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều tồn tại, 
hạn chế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật, chưa làm tốt việc đối 
thoại với công dân, nhất là những vụ việc người dân bức xúc, dư luận xã hội 
quan tâm; chưa giành thời gian thích đáng để tập trung chỉ đạo giải quyết, nhiều 
vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, để người dân phải chờ đợi lâu, quyền lợi 
không được bảo đảm, gây ra bức xúc, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan tỉnh 
và Trung ương. Trong quá trình giải quyết không xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo 
các tài liệu do người dân cung cấp, không đánh giá đầy đủ các khía cạnh pháp lý 
và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết phù hợp, khả thi, chấm dứt 
được khiếu nại. Một số địa phương chưa tích cực rà soát, giải quyết các vụ khiếu 
nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Sự phối hợp giữa các huyện, thành phố với các Sở, 
ngành và các cơ quan, đoàn thể quần chúng chưa chặt chẽ, nhất là khi xử lý 
những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người. 

- Ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật của một bộ phận 
người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, nhiều trường hợp có những yêu cầu vượt 
quá quy định của pháp luật, có vụ việc mặc dù đã được giải quyết có lý, có tình 
nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự. 

3. Những nội dung cần tập trung thực hiện để giải quyết dứt điểm các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

- Chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 
nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức 
thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân. Thủ trưởng các cơ quan hành chính phải thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm giải trình, kiên quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trước nhân 
dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong lĩnh vực quy hoạch, đầu 
tư, xây dựng phát triển đô thị; chấn chỉnh xử lý triệt để những tồn tại, sai phạm 
trong công tác quản lý đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
phải công khai, minh bạch, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm cho người bị 
thu hồi đất có cuộc sống ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, bảo đảm hài hòa 
về lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Khi 
xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm,                 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối 
thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh 
thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Khi người dân trên địa bàn tập 
trung khiếu kiện đông người đến các cơ quan Trung ương, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tiếp công 
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dân tỉnh thành lập Tổ công tác phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương và các 
cơ quan liên quan tiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp đưa công dân 
về địa phương giải quyết, không để công dân khiếu kiện dài ngày ở các cơ quan 
Trung ương, nhất là vào thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất 
nước. Trường hợp người dân không về địa phương, thì tham mưu cho Lãnh đạo Ủy 
ban nhân dân tỉnh trực tiếp về Hà Nội đối thoại, đưa dân về địa phương giải quyết. 

- Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 
người, phức tạp, kéo dài thuộc địa bàn và lĩnh vực cơ quan quản lý. Việc giải 
quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài phải trên cơ sở 
chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của người dân và giải quyết dứt điểm được vụ việc. Trong quá trình giải 
quyết phải xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; nguyên nhân người 
khiếu nại chưa đồng tình với biện pháp giải quyết của chính quyền, xem xét bản chất 
của vụ việc, tổ chức đối thoại công khai, làm rõ những nội dung có ý kiến khác nhau, 
trao đổi, thống nhất, tạo đồng thuận về hướng giải quyết vụ việc. Nếu giải quyết sai 
phải kiên quyết sửa chữa, tìm biện pháp để giải quyết dứt điểm. Nếu giải quyết đúng, 
có lý, có tình thì cần có các biện pháp giải thích, thuyết phục để người dân hiểu, chấp 
hành, công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi 
người khiếu nại cư trú và thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết. Nếu người khiếu nại 
có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần xem xét, vận dụng chính sách xã hội để có biện 
pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.  

- Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các huyện, 
thành phố nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự không để 
bị động, bất ngờ. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền 
thông về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc 
khiếu nại, tố cáo phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để người dân hiểu đúng bản chất 
vụ việc, biện pháp giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng 
cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không 
đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác 
động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. 

 - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố tập trung giải quyết kịp thời và thông báo kết quả giải quyết các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyển 
đến; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị giám sát, nhất là việc giải quyết các vụ 
việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. 

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể chính trị - xã 
hội tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân 
thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cá nhân, tập thể.  
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu các cơ quan thực hiện 
nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 
- Thanh tra Chính phủ; 
- Ban Tiếp công dân TW; 
- BT, PBT TT Tỉnh ủy; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- CT, PCT HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 
- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận,  
Nội chính, UBKT Tỉnh ủy; 
- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;  
- Các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- C, PVP UBND tỉnh; các phòng, ban CM; 
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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