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KẾ HOẠCH 

Phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh 

trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm 

bảo an ninh trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ 

tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tiếp công 

dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội, Bầu cử Đại biểu Quốc 

hội, Đại biểu HĐND các cấp và khi có yêu cầu đột xuất, đảm bảo tất cả công 

dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp, hướng dẫn đúng 

pháp luật.  

2. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; không để phát sinh điểm nóng, hạn chế 

tối đa vụ việc công dân khiếu kiện kéo dài, phức tạp, đông người lên tỉnh và ra 

Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

3. Đảm bảo mối quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa UBND 

thành phố với Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan tham gia tiếp công dân 

thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, UBND các xã, phường trong việc 

tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi thông 

tin, dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp; 

phục vụ kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố tiếp công 

dân khi có yêu cầu và phục vụ các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở 

Tiếp công dân tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân thành phố theo quy định.  

4. Theo dõi, phát hiện sớm và kịp thời xử lý tình huống công dân khiếu 

kiện phức tạp, đông người lên tỉnh và ra Trung ương, góp phần đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

5. Tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến công tác Bầu 

cử và nhân sự Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, góp phần vào thành 
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công Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Văn phòng HĐND & UBND thành phố. 

- Chỉ đạo Ban Tiếp công dân thành phố tham mưu duy trì thực hiện tốt 

việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố theo quy 

định của Luật Tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xỷ lý kịp thời khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  

- Tăng cường cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở 

Tiếp công dân thành phố, phân công cụ thể lãnh đạo, công chức Văn phòng 

HĐND & UBND trực ngoài giờ hành chính, các ngày nghỉ lễ, thứ 7, Chủ nhật 

không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phức tạp, 

nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp Quốc hội 

và Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp.  

- Tham mưu thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Bầu cử Đại 

biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, phân công lãnh đạo, công chức trực 

tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố để tiếp nhận và tham mưu xử 

lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử và 

nhân sự Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố. 

 - Phối hợp với Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố, Đồn Biên phòng Sầm Sơn, các phòng, ban, đơn vị liên quan 

và UBND các xã, phường nắm tình hình khiếu nại, tố cáo và những nơi có yếu 

tố xảy ra khiếu kiện đông người để kiến nghị kịp thời Chủ tịch UBND thành 

phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương giải quyết, không để phát sinh 

điểm nóng.  

- Khi có tình huống công dân khiếu kiện đông người, phức tạp phải kịp 

thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để tăng cường cán bộ làm nhiệm vụ 

tiếp, hướng dẫn, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quy định của pháp 

luật, thông qua việc tiếp công dân làm tốt công tác tuyên truyền để công dân 

hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.  

- Thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, khi có công dân tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung 

ương khiếu kiện phải thông báo cho Chủ tịch UBND cấp xã (địa bàn có công 

dân khiếu kiện) trực tiếp tham gia vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về 

địa phương, không để xảy ra diễn biến phức tạp.  

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn tại Trụ sở 

Tiếp công dân hằng tuần để kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý theo quy định.  

2. Đề nghị đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành 

ủy, phối hợp thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công 

dân thành phố theo quy định của Luật Tiếp công dân.  

3. Thanh tra thành phố 

- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban 

Tiếp công dân thành phố, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 



thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình khiếu kiện trên địa bàn, 

đặc biệt là các địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc khiếu kiện đông 

người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường tập trung 

phân loại, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật hoặc kiến nghị cơ 

quan thẩm quyền có biện pháp giải quyết dứt điểm không để phát sinh thành 

điểm nóng.  

- Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND thành phố, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố rà soát, 

giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn 

thành phố, nếu có khó khăn vướng mắc, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố 

báo cáo xin ý kiến Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan để có biện pháp 

giải quyết chấm dứt vụ việc; tích cực theo dõi và chỉ đạo các xã, phường thực 

hiện nghiêm Kế hoạch số 284/KH-TTTH về tiến hành kiểm tra việc thực hiện rà 

soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại một số địa 

phương, đơn vị của Thanh tra tỉnh; tổng hợp đánh giá, cập nhật tình hình kết 

quả triển khai thực hiện, báo cáo Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố.  

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố; báo cáo kiến nghị Chủ 

tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách 

nhiệm, không thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải làm rõ 

nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố kiểm điểm, 

xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên 

quan do không tập trung giải quyết vụ việc kịp thời hoặc giải quyết sai quy định 

dẫn đến công dân khiếu kiện kéo dài, phức tạp, đông người lên tỉnh và ra Trung 

ương. 

- Phối hợp với Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBBC thành phố 

xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật về những nội 

dung tố cáo của công dân liên quan đến công tác Bầu cử và nhân sự Đại biểu 

Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp.  

4. Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ 

tịch UBND các xã, phường  

- Tăng cường quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện 

Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, 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, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 

ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

các quyết định hành chính về đất đai; Quyết định số 11-QĐi/TW ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh 

và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
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Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 

28/CT-TTg ngày 30/6/2017 về tăng cường an ninh trật tự trong tình hình mới; 

Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp, kéo dài; Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết 

vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND 

thành phố về việc tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử 

lý tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp tại các cơ quan tỉnh và Trung 

ương; không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh, ra 

Trung ương.  

- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo đúng quy định; tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là 

các vụ việc đã có văn bản chuyển đơn, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, 

phức tạp, đông người, không để phát sinh điểm nóng. 

- Tiếp tục rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo 

dài theo Kế hoạch số 284/KH-TTTH tiến hành kiểm tra việc thực hiện rà soát, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại một số địa 

phương, đơn vị của Thanh tra tỉnh; tăng cường đối thoại với công dân ngay tại 

cơ sở để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi của công dân và làm 

tốt công tác tuyên truyền vận động để công dân hiểu, thực hiện đúng quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, không tập trung đông người khiếu 

kiện vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.  

- Nắm chắc tình hình khiếu kiện, chủ động, thường xuyên liên hệ, phối 

hợp với Ban Tiếp công dân thành phố, Công an thành phố, Thanh tra thành phố 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin, chủ động phương án xử lý kịp 

thời tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp, bức xúc.  

- Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc tiếp công 

dân theo quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để công dân thuộc địa 

phương quản lý tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện 

trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phải trực 

tiếp phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố, Thanh tra thành phố, Công an 

thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân, vận động, 

thuyết phục, có biện pháp, bố trí phương tiện đưa công dân trở về địa phương 

để giải quyết theo quy định của pháp luật.  



5. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân 

sự thành phố, Đồn Biên phòng Sầm Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, phát 

hiện sớm các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống 

đối cực đoan, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích 

động, lôi kéo người dân chống đối, tập trung khiếu kiện đông người ảnh hưởng 

đến công tác Bầu cử, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có 

phương án phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những tình 

huống phức tạp xảy ra, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Chỉ đạo các Đội, Ban nghiệp vụ, Công an các xã, phường theo dõi, nắm 

bắt tình hình diễn biến ở các địa phương, không để bị động, bất ngờ, khi phát 

hiện vụ việc khiếu kiện đông người có khả năng lên tỉnh và ra Trung ương phải 

thông báo ngay (bằng văn bản hoặc điện thoại) cho Chủ tịch UBND thành phố, 

Ban Tiếp công dân thành phố, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan có liên 

quan để chủ động phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải đáp chính sách pháp luật 

và tuyên truyền, vận động công dân chấp hành quy định của pháp luật; chủ 

động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp xử lý những tình huống 

phức tạp, các vụ việc khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở, không để phát sinh 

“điểm nóng”, khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ra Trung ương; góp 

phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

- Có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Trụ sở Thành ủy, UBND 

thành phố, Trụ sở Tiếp công dân thành phố khi có các tình huống phát sinh, 

công dân tập trung khiếu kiện đông người; phối hợp với các phòng, ban, địa 

phương có phương án xử lý, không để công dân khiếu kiện đến các khu vực hội 

trường, nơi diễn ra Bầu cử, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo thành phố và Trụ sở 

Thành ủy, UBND thành phố; phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân thành 

phố để vận động công dân chấp hành quy định của pháp luật.  

- Thu thập tài liệu, chứng cứ, lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nai, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh để xúc phạm, đe dọa, lôi kéo, kích động, xúi giục người khác tụ tập đông 

người khiếu kiện trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành 

công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, vi phạm Nội quy tiếp công dân tại 

Trụ sở Tiếp công dân thành phố. 

6. Giao phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc phối 

hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin, tuyên truyền, viết bài, đưa tin về 

tình hình khiếu kiện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo khách quan, 

chính xác; có xác minh, tham khảo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết theo đúng quy định của pháp luật; tránh trường hợp đưa tin sai lệch, thổi 

phồng dẫn đến bị lợi dụng để kích động, lôi kéo đông người đi khiếu kiện.  

7. Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành 

phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt 



6 

 

các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, không để 

các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến trật 

tự, an toàn xã hội và công tác Bầu cử.  

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo hệ thống cơ quan tuyên 

giáo và các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với các cơ quan hữu quan 

kịp thời định hướng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; theo dõi, nắm 

chắc tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh những vấn đề bức 

xúc, nổi cộm và định hướng dư luận xã hội.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Thanh tra thành phố chủ trì, phối 

hợp với Ban Tiếp công dân thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo 

kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những cơ 

quan, đơn vị không nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.  
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; (để B/c) 

 - Ban Tiếp công dân tỉnh; (để B/c) 

- TTr Thành ủy, HĐND thành phố;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;  

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;  

- Ban Dân vận Thành ủy;  

- Văn phòng Thành ủy;  

- Công an thành phố, Ban CHQS thành phố;  

- Đồn Biên phòng Sầm Sơn;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;  

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tú 
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