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PHÂN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

CHỈ THỊ
Về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 07 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp
luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tiếp công
dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, các
vụ việc khiêu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh được tiếp nhận, xử lý
và xem xét, giải quyết kịp thời; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung
kiếm tra rà soát, đối thoại để giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn còn diễn biến phức
tạp. tiềm ẩn phát sinh các đoàn đông người khiếu nại, vượt cấp; số lượng đoàn
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Trụ sở tiếp dân các cấp có chiều hướng
gia tăng; Thủ trưởng một số sở - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện
chưa có sự tập trung trong chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; người đứng đầu
một số cơ quan, đơn vị có số ngày tiếp công dân chưa bảo đảm theo quy định của
Luật Tiếp công dân; một số sở - ngành, quận - huyện chưa thực hiện kịp thời các ý
kiến kết luận, chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tỷ lệ hồ sơ giải quyết vi phạm
thời hạn luật định chưa được khắc phục hiệu quả. Công tác phối họp giữa một sô
sở - ngành và ủy ban nhân dân các cấp chưa chặt chẽ, đơn vị có liên quan chậm
phúc đáp theo yêu cầu của đơn vị thụ lý nên việc tổng hợp báo cáo đến ủy ban
nhân dân Thành phố chưa kịp thời, dẫn đến nhiều việc tồn đọng, kéo dài gây bức
xúc cho công dân.
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Đe khắc phục tình trạng trên, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả và nâng
cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên nghị, phản
ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo việc thực hiện các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Chủ tịch ủy ban nhân
dân Thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm:
1.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đôi với công tác tiêp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số
21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng
cường lãnh đạo công tác tiêp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ữên địa bàn
Thành phô Hô Chí Minh; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Thông
tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy
định Quy trình tiêp công dân, Thông tư số 05/2021/TT-CP ngày 01 tháng 10 năm
2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo,
đơn kiên nghị, phản ánh; các đơn vị chủ động xây dựng quy trình, quy chế phối
họp trong công tác tiêp công dân, xử lý đơn phù hợp với đặc thù từng đơn vị nhằm
thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn nhưng không được trái với Luật
Tiêp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
1.2. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tất cả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp
luật từ cấp cơ sở; xác định kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán
bộ, công chức, của các cấp, các ngành và địa phương.
1.3. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc
tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp
phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, người đứng
đầu phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, không để phát sinh thành "điếm
nóng" gây phức tạp vê an ninh, trật tự. Đôi với các trường hợp lợi dụng khiêu nại,
tổ cáo, kiến nghị, phản ánh để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật, tụ
tập đông người thì chủ động phôi hợp với các lực lượng chức năng đê xử lý theo
quy định pháp luật.
1.4. Địa phương nào có công dân khiếu nại đông người tụ tập tại khu vực
trung tâm Thành phô, khu vực trụ sở Thành ủy, Uy ban nhân dân Thành phô Hô
Chí Minh, khu vực trụ sở các cơ quan Trung ương thì Chủ tịch Uy ban nhân dân
địa phương đó có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ban Tiêp
công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân Thành phố đưa công dân vê địa phương
và tập trung xem xét giải quyết, không để công dân khiêu kiện dài ngày ở Thành
phổ, ở Trung ương, nhất là trong các ngày lễ, tết, thời gian diên ra các kỳ họp và
các sự kiện chính trị quan trọng của Thành phô, của đât nước.
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1.5. Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hiệu quả các kết luận tố cáo, quyết
định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thâm quyên và những vụ
việc Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố đã có ý kiên chỉ đạo giải quyêt; tăng
cường tiếp xúc, đổi thoại trong giải quyết khiếu nại, tô cáo, kiên nghị, phản ánh
khắc phục và hạn chế tối đa các quyết định giải quyết khiêu nại bị điêu chỉnh hoặc
hủy bỏ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tô cáo phức tạp, tôn
đọng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch của Uy ban nhân dân
Thành phố; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát
sinh, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo, kiên nghị, phản ánh liên quan đên đât đai,
xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách xã
hội.ề., không đê khiêu nại vượt cấp, không để phát sinh thành "điểm nóng".
1.6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết
khiêu nại, tô cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021
của Thanh tra Chính phủ, trong đó tập trung nâng cao chất lượng việc phân tích
kêt quả thực hiện trong kỳ, việc đánh giá và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo.
1.7. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp
hành các quy định pháp luật vê tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra việc thi hành
công vụ của đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; nâng cao
chât lượng, hiệu quả giải quyêt công việc, chât lượng phục vụ Nhân dân; xử lý
nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và
doanh nghiệp.
1.8. Bố trí cán bộ tiếp công dân có phẩm chất chính trị, kỹ năng chuyên môn;
có tinh thần trách nhiệm trong công việc, am hiểu thực tế, có khả năng vận động,
thuyết phục quần chúng; phải giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong việc giải
quyết công việc cho người dân.
1.9. Quan tâm thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục cho cán bộ tiếp công
dân theo quy địnhế Đối với những cán bộ, công chức làm tốt công tác tiếp công
dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có quá trình cống hiến cần quan tâm
xem xét trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm.
2. Thanh tra Thanh phổ có trách nhiệm:
2.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố.
2ể2. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban,
ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong
việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tô cáo, kiên nghị, phản ánh; tô chức tập huân nghiệp vụ tiêp công dân, xử lý đơn,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho đội ngũ cán bộ, công chức
làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyêt khiêu nại, tô cáo, kiên nghị, phản
ánh trên địa bàn Thành phố.
2.3. Phối họp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố (Ban Tiếp công
dân Thành phố), ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thường
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xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; theo dõi, đôn đôc
việc tổ chức thực hiện kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu
lực pháp luật thuộc thẩm quyền; trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng măc kịp
thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô giải pháp chỉ đạo
giải quyết.
2.4. Thực hiện tốt vai trò Tổ phó Thường trực Tổ công tác phối họp giải
quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh;
chủ động phối hợp với sở, ngành, ủy ban nhân dân thành phố thành phô Thủ Đức,
quận, huyện và các cơ quan có liên quan năm tình hình khiêu nại, tô cáo đê
kịp thời dự báo, phát hiện những lĩnh vực, những địa bàn có nguy cơ phát sinh
khiểu nại, tổ cáo, phức tạp, đông người để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền
có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh phức tạp, "điểm nóng".
3. Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố (Ban Tiếp công dân Thành phố)
có trách nhiệm:
3 ề l . P h ố i h ợ p c á c c ơ q u a n liên quan tham mưu, chuấn bị nội dung, bố trí lịch
đe Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố tiếp công dân định kỳ
theo quy định và thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc có phát
sinh khiếu nại đông người, gay gắt, phức tạp, công dân có nguyện vọng gặp lãnh
đạo thành phố để chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh phát sinh điểm nóng,
nhằm hạn chế việc công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương tại Thành phố
và tại Hà Nội để khiếu nại đông người.
3.2. Thường xuyên cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ
đạo của ủy ban nhân dân Thành phổ liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý
đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Định kỳ hàng quý, phối hợp
với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện
rà soát kết quả thực hiện, nhất là đối với các trường họp đã có văn bản đôn đốc
nhưng chưa thực hiện, qua đó báo cáo, tham mưu lãnh đạo ủy ban nhân dân
Thành phô có ý kiên chỉ đạo kịp thời giải quyêt đơn của công dân, hạn chê những
vụ việc tồn đọng.
3.3. Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức giao ban định kỳ 06
tháng đầu năm; hàng năm tham mưu lãnh đạo ủy ban nhân dân Thành phố tố chức
hội nghị tông kêt về công tác tiêp công dân, xử lý đơn và giải quyêt khiêu nại, tô
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn Thành phô.
4. Công an Thành phố phối hợp với Thanh tra Thành phố, ủy ban nhân dân
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nắm chắc thông tin, tình hình những vụ
việc khiếu nại phức tạp, đông người, chủ động các phương án và kịp thời tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xử lý có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời từ cơ
sở các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân vi
phạm pháp luật, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Thành
phố và Trung ương.
5. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với Văn phòng ủy
ban nhân dân Thành phổ và Sở Tài chính bố trí kinh phí, triên khai thực hiện dự
án mở rộng phần mềm "Quản lý hồ sơ khiêu nại, tố cáo" đến các sở, ban ngành,
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ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn Thành phô,
đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân Thành phô trong công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phô, đông thời
liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiêu nại, tô cáo do Thanh tra
Chính phủ xây dựng.
6ắ Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát công tác tiêp công dân, giải quyêt khiêu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phối họp với các cấp chính quyên 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 của pháp
luật, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

7.1ề Chánh Thanh tra Thành phố phối hợp với Trưởng Ban Tiếp công dân
Thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.
7.2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ
Đức và các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.
7.3. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố nghiên
cứu, phối họp với các cơ quan chức năng thực hiện chuyên mục về công tác tiếp
công dân trong chương trình phát sóng của đơn vị. Phối họp các cơ quan thông tin
đại chúng thông qua tuyên truyền nêu gương điển hình người tốt, việc tốt trong
việc chấp hành pháp luật; phê phán thái độ thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền
của cán bộ, công chức gây phiền hà đối với công dân trong công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phê phán hành vi khiếu nại, tố
cáo trái pháp luật.
7Ể4Ẽ Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phổ) có trách nhiệm theo
dõi, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh theo tiêu chí thi đua để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm
đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.
8. Hiệu lực thi hành:
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH
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