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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Luật tố cáo năm 2018 và các quy trình về  

Tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo,  

kiến nghị, phản ánh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3313/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc triển khai thực hiện Luật tố cáo năm 

2018 và các quy trình về tiếp công dân, tiếp nhân và giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh, Ủy ban nhân dân xã Triệu Thượng xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Luật tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về quy trình 

Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện Luật tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật 

về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh kịp thời, thống nhất và hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của người đứng 

đầu và toàn thể cán bộ công chức của xã về tầm quan trọng và ý nghĩa của công 

tác tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn xã. 

2.Yêu cầu 

Việc triển khai Luật tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân phải đảm bảo 

chất lượng, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung rõ ràng, đúng đối tượng, 

thiết thực, tiết kiệm. 

Triển khai sâu rộng, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù 

hợp với nhận thức và nhu cầu hiểu biết pháp luật của từng đối tượng. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu giữa các ban, 

ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẩn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, kịp thời bổ sung 

những giải pháp phù hợp đề đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực 

hiện. 

II. NỘI DUNG  

1. Phổ biến Luật tố cáo năm 2018 và các quy trình về tiếp công dân, tiếp 

nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp 

công dân 2013; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ 
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quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công 

dân, Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình tiếp công dân, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu 

nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và các văn bản quy phạm pháp luật của 

cơ quan có thẩm quyền quy định về quy trình tiếp công dân, tiếp nhận và giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.  

2. Đối tượng tuyên truyền   
Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, người có thẩm 

quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn 

3. Hình thức tuyên truyền 

UBND xã chủ trì phối hợp với phòng Tư Pháp huyện tổ chức hội nghị tại xã 

để phổ biến Luật tố cáo năm 2018 và các quy trình về tiếp công dân, tiếp nhận và 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Cung cấp thông tin, tài liệu 

tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hệ thống 

loa truyền thanh của xã. Đồng thời phát huy các hình thức tuyên truyền sáng tạo, 

năng động, hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

tố cáo. 

* Thời gian thực hiện Quý I và cả năm 2019 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Tư pháp xã 

Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan, cơ quan có thẩm quyền tham 

mưu cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

Phối hợp biên soạn cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chủ động tham mưu tổng hợp, xây dựng 

báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định. 

2. Công chức Văn phòng UBND  

Phối hợp với công chức Tư Pháp, cơ quan có thẩm quyền tham mưu cho 

UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành 

theo đúng kế hoạch. 

3. Công chức văn hóa- xã hội, cán bộ Đài truyền thanh 
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông trên 

hệ thống truyền thanh của xã về mục đích, ý nghĩa của Luật Tố cáo. 

4. Mặt trận, các ban ngành đoàn thể  

  Đề nghị UBMT, các ban ngành đoàn thể tích cực vận động, hội viên, đoàn 

viên của tổ chức mình tích cực nghiên cứu học tập, tham gia tìm hiểu và thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

* Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được chi từ nguồn ngân sách nhà nước theo 

quy định. 
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Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện luật tố cáo năm 2018 và các quy 

trình về tiếp công dân, tiếp nhân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của Ủy ban nhân dân xã Triệu Thượng./. 

 
Nơi nhận: 
 - UBND huyện (Phòng TP,TTr); 

- TT ĐU, TTHĐND xã; 

- Ban pháp chế HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- MT,các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Trưởng thôn, KVDC; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Dũng 
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