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BÁO CÁO
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2020
Thực hiện Công văn số 1960/VPUB -TCD ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo định kỳ công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:
1. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: tiếp vào ngày 15 hàng tháng.
2. Tiếp công dân thƣờng xuyên: Trong tháng 02, tại Phòng tiếp dân của Sở
Lao động- Thương binh và Xã hội không có các đối tượng, người dân đến thắc
mắc, khiếu nại.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn:
a) Tiếp nhận: Số đơn đã tiếp nhận trong kỳ: 03 đơn.
b) Phân loại đơn:
- Theo loại đơn: Đơn khiếu nại, tố cáo.
- Theo nội dung: Về lĩnh vực chính sách Người có công cách mạng và chính
sách Bảo trợ xã hội.
- Theo thẩm quyền: Đơn thuộc thẩm quyền.
- Theo trình tự giải quyết: Đơn đã được giải quyết.
c) Kết quả xử lý đơn nhận đƣợc:
- Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền: 01 đơn.
+ Đơn của bà Thiên Nữ Ngọc Toan; ngụ tại khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn
Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung đơn khiếu nại UBND
thị trấn Phước Dân xóa nghèo đối với hộ Thiên Thị Dậu, cư ngụ tại thị trấn Phước
dân, huyện Ninh Phước. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã chuyển đơn đến
UBND thị trấn Phước Dân giải quyết theo thẩm quyền.
- Số lượng văn bản đôn đốc việc giải quyết: Không có.
- Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền:
01 đơn.
+ Đơn của ông Nguyễn Văn Dữ; ngụ tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh,
huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung đơn tố cáo xã Phước Dinh lập hồ sơ
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đề nghị chính phủ công nhận liệt sĩ không đúng quy định. Sở Lao động- Thương
binh và Xã hội nhận thấy nội dung đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo
nên đã trả lại đơn cho ông Dữ tại Công văn số 96/SLĐTBXH-TTra ngày
15/01/2020.
- Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 01 đơn (giải quyết đơn).
+ Phiếu chuyển đơn số 0083/CĐ-TTr ngày 13/01/2020 của Thanh tra Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội về việc chuyển đơn của công dân (Đơn tố cáo
của ông Nguyễn Văn Dữ, địa chỉ thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận
Nam, tỉnh Ninh Thuận).
- Số đơn lưu do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo
danh, nặc danh...: 0 đơn.
3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền:
- Số vụ việc giải quyết bằng Quyết định: 0 vụ.
- Số vụ việc được giải quyết bằng văn bản trả lời: 01 vụ.
+ Trường hợp đơn của ông Nguyễn Văn Dữ, địa chỉ thôn Sơn Hải, xã Phước
Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Thanh tra Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội chuyển đến. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã báo cáo theo
Công văn số 149/SLĐTBXH-TTr ngày 31/01/2020 cho Thanh tra Bộ Lao độngThương binh và Xã hội được biết.
- Số vụ việc đang thụ lý giải quyết, xác minh: 0 vụ.
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:
- Số vụ việc được giải quyết bằng Thông báo: 0 vụ.
- Số vụ việc được giải quyết bằng văn bản trả lời: 0 vụ.
Trên đây là báo cáo tổng hợp, kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2020 của Sở Lao động- Thương binh và Xã
hội./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT-TTr.
TX_03 bản.
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