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Ninh Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 7 năm 2022
Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ, Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến UBND tỉnh trong
tháng 7 năm 2022 như sau:
I. Kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư:
1. Tổng số đơn đã tiếp nhận: 61 đơn Trong đó:
- Đơn tố cáo: 16 đơn
- Đơn khiếu nại: 04 đơn
- Đơn kiến nghị phản ánh: 41 đơn
2. Kết quả xử lý đơn theo Quy chế:
2.1. Đơn lưu: 44 đơn, gồm:
- Đơn trùng lắp: 20 đơn
- Đơn đã có văn bản giải quyết: 08 đơn
- Đơn không đủ điều kiện, hết thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền, hết
thời hạn giải quyết: 16 đơn
2. Đơn đã được hướng dẫn, đôn đốc, trả lời đơn, ra thông báo và
chuyển, giao đến các cấp, ngành chỉ đạo xem xét, giải quyết: 17 đơn, gồm:
2.1. Chuyển đơn, giao việc: 09 đơn
+ Ông Đỗ Ngọc Sơn thôn Xuân Lai, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, đề nghị
liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà đối với gia đình ông,
(thuộc diện người có công).
Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Gia Viễn để chỉ
đạo kiểm tra, xem xét, trả lời công dân.
+ Bà Đinh Thị Bình, xóm 8, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, phản ánh một số
hộ dân có hành vi vi phạm trong việc sử dụng đất.
Văn phòng UBND tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Yên Mô để kiểm tra,

xem xét, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh.
+ Ông Đinh Văn Thơi, Đinh Văn Vương, xóm 2 Mai Sơn, xã Gia Lạc, huyện
Gia Viễn, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử xóm trưởng xóm 2 Mai Sơn.
Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Gia Viễn để chỉ đạo
kiểm tra, xem xét, trả lời công dân. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.
+ Ông Đỗ Văn Toàn, thôn Phúc Trung, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh
Bình đề nghị thi hành Bản án số 05/2018/DS-ST ngày 20/8/2018 của Tòa án
nhân dân thành phố Ninh Bình; phản ánh hiện nay gia đình ông Đỗ Văn Sáng
đã xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất là đối tượng thi hành án.
UBND tỉnh yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát, kiểm tra, chỉ
đạo việc thi hành bản án; tổng hợp quá trình giải quyết vụ việc; UBND thành
phố Ninh Bình kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân, có biện
pháp xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết về
UBND tỉnh.
+ Ông Phạm Văn Nhâm, xóm 4, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, đề nghị
liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp (đất 313) của gia đình ông;
đồng thời phản ánh nội dung này gia đình ông đã đề nghị UBND xã Gia Hưng,
UBND huyện Gia Viễn giải quyết, nhưng đến nay vụ việc chưa được giải quyết
dứt điểm.
Văn phòng UBND tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Gia Viễn để kiểm
tra, chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết
về UBND tỉnh.
+ Ông Nguyễn Pháp Chế, thôn 4 Hữu Thượng, xã Thượng Hòa, huyện
Nho Quan, kiến nghị liên quan đến việc xây dựng cầu phao thôn 4 Hữu Thượng,
xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan.
Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Nho Quan để xem
xét chỉ đạo giải quyết và trà lời công dân, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
+ Ông Bùi Minh Tân, xóm 10, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, đề nghị
được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, đồng thời phản
ánh ông đã nhiều lần gửi đơn đề nghị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh nhưng chưa
được giải quyết.
Văn phòng UBND tỉnh chuyển đơn của công dân trên đến Bảo hiểm xã
hội tỉnh để kiểm tra, xem xét theo quy định, trả lời công dân, Báo cáo kết quả
giải quyết về UBND tỉnh.
+ Ông Hà Đức Hiệp, thôn Trung, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Tố cáo
ông Bùi Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phủ, huyện Nho Quan lợi dụng chức
quyền bao che, tiếp tay cho bà Dương Thị Hà lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia

đình ông.
Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND huyện
Nho Quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân, báo cáo
UBND tỉnh theo quy định.
+ Bà Phùng Thị Bé, khối 4, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tố cáo bà
Trần Thị Khánh, thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, vi phạm pháp luật
trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 08/2022/TL-DS ngày
20/4/2022.
Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn
xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
2..2. Hướng dẫn công dân: 06 đơn
2.3 Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 02 đơn
+ Ông Lương Văn Linh, tổ dân phố Bồ Vy 2, thị trấn Yên Thịnh, huyện
Yên Mô khiếu nại Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch
UBND huyện Yên Mô về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Linh.
Chủ tịch UBND ra Quyết định thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông
Lương Văn Linh.
+ Bà An Thị Tho, xóm Hàng, thôn Tam Dương, xã Khánh Dương, huyện
Yên Mô, khiếu nại Quyết định số 5330/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ
tịch UBND huyện Yên Mô về việc giải quyết khiếu nại của bà An Thị Tho.
Chủ tịch UBND tỉnh không thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai, lý do: đơn
khiếu nại của bà không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết (đã hết thời hạn khiếu
nại lần hai).
Trên đây là báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 07/2022 Ban Tiếp công dân
tỉnh trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó chánh UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu VT, VP10;
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