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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ CHÂU
Số: 28 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phổ Châu, ngày 17 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày
22/3/2021 của thanh tra chính phủ về việc thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ,
Uỷ ban nhân dân xã Phổ Châu báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải
quyết khiều nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị như sau:
I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo
- Trong quý I không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân:
a) Kết quả tiếp công dân:
- Tiếp định kỳ: Tổng số lượt tiếp; số người được tiếp; số vụ việc. (cũ, mới phát
sinh)
+ Chủ tịch UBND xã tiếp dân định kỳ: Tổng số lượt tiếp: Tiếp theo lich tiếp
công dân năm 2022; số người được tiếp: Không có yêu cầu; số vụ việc: Không vụ.
- Tiếp đột xuất: Tổng số lượt tiếp; số người được tiếp; số vụ việc. (cũ, mới phát
sinh)
+ Chủ tịch UBND xã tiếp dân đột xuất: Tổng số lượt tiếp: Không có yêu cầu; số
người được tiếp: Không có yêu cầu; số vụ việc: Không vụ.
- Tiếp dân lưu động: Tổng số lượt tiếp: 01 lượt;
+ Chủ tịch UBND xã tiếp dân lưu động: Tổng số lượt tiếp: 01 lượt/cuộc/buổi;
được tổ chức tại thôn Hưng Long, xã Phổ Châu, theo Kế hoạch số 25/KH- UBND
ngày 10/3/2022 của UBD xã Phổ Châu về việc tiếp công dân lưu động; Kết quả: cá
nhân, tổ chức không có yêu cầu; số vụ việc: Không vụ.
- Tiếp thường xuyên: số lượt/người; số đoàn đông người/ số người/ số vụ việc
(cũ, mới phát sinh); Kết quả: cá nhân, tổ chức không có yêu cầu; số vụ việc: Không
vụ.
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2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
a ) Tổng số đơn tiếp nhận: 05 đơn
- Số đơn kỳ trước chuyển sang: 01 đơn
- Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 04 đơn
- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 05 đơn/05 vụ
b) Phân loại xử lý đơn
- Phân loại theo nội dung
+ Tranh chấp đất đai: 03 đơn/03 vụ
+ Kiến nghị: 02 đơn/02vụ
- Kết quả xử lý đơn
+ Số đơn, số vụ thuộc thẩm quyền: 05 đơn/05 vụ
3. Kết quả giải quyết kiến nghị, phản án, tranh chấp đất thuộc thẩm quyền
a ) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất
- Kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong 03 đơn/03 vụ; tranh chấp đất: 02 đơn/02
vụ, kiến nghị: 01 đơn/01 vụ; cụ thể:
+ Đơn tranh chấp đất giữa ông Lê Tấn Lai, Công ty Minh Thảo Bình Định với
ông Trịnh Công Tri, ông Nguyễn Văn Ninh, công ty Tuấn Thảo Gia Lai;UBND xã đã
tiến hành hòa giải ngày 04/3/2022; kết quả hòa giải không thành.( kèm theo bản
photo biên bản hòa giải không không thành )
+ Đơn tranh chấp đất đai giữa ông Mai Hiền với công Ty Tuấn Thảo Gia Lai;
ngày 15/02/2022 UBND xã đã tiến hành làm việc với ông Mai Hiền; kết quả, kết luận
nội dung làm việc: Hướng dẫn ông Mai Hiền có đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm
quyền giải quyết theo quy định. ( kèm theo bản biên bản làm việc )
+ Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Băng, thường trú: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu
Nội dung kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã đo đạc xác định ranh giới và
xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho bà, loại đất: Đất
trồng cây hàng năm khác, Địa chỉ 02 thửa đất: Thôn Châu Me, xã Phổ Châu; ngày
14/02/2022 UBND xã đã tiến hành làm việc với bà Nguyễn Thị Băng; kết quả, kết
luận nội dung làm việc: Bà Nguyễn Thị Băng liên hệ với công chức địa chính- xây
dựng xã để được hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật; Bà Nguyễn Thị Băng đã tự nguyện, thống nhất rút đơn
kiến nghị. ( kèm theo bản biên bản làm việc ) .
4. Số đơn thuộc thẩm quyền chưa giải quyết
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- Tổng số: 02 đơn/02 vụ; Tranh chấp đất: 01 đơn/01 vụ, kiến nghị: 01 đơn/01
vụ; cụ thể:
+ Đơn kiến nghị của bà Lê Thị Đâu , thường trú: Thôn Châu Me, xã Phổ Châu;
Nội dung kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã cấp thêm diện tích đất lúa cho gia
đình bà, lý do việc dồn điền chia ruộng cho bà thiếu diện tích.
+ Đơn tranh chấp đất đai giữa ông Lê Văn Khiêm với ông Trịnh Văn Phương
( đơn phát sinh mới )
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết
khiều nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong quý I năm 2022; Ủy ban nhân xã Phổ
Châu, kính báo cáo UBND thị xã Đức Phổ, thông qua thanh tra thị xã Đức Phổ nắm
tình hình./.
Nơi nhận:
- Thanh tra thị xã Đức Phổ;
- Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đoàn thể chính trị, xã hội xã;
- Lưu: VT,TP6

CHỦ TỊCH

Lê Văn Thái
.

