
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG  HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số: 4660/UBND-NC 

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2017 

V/v cập nhật và điều chỉnh số 

liệu mục 1 phần II Báo cáo số 

228/BC-UBND ngày 15 tháng 

11 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân thành phố 
 

Kính gửi:  

 - Thường trực Thành ủy; 

 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

 - Các Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; 

 - Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố; 

 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Nhằm thông tin đầy đủ kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố trình cập nhật và điều chỉnh số 

liệu mục 1 phần II Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân năm 2017, như sau: 

“II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1. Công tác tiếp dân  

a) Kết quả tiếp công dân:  

Trong năm 2017, các ngành, các cấp đã tiếp 3.134 lượt công dân đến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 648 lượt người, cụ thể: 

- Ban Tiếp công dân thành phố tiếp công dân thường xuyên 445 lượt; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân định kỳ và đột xuất là 

21 cuộc với 37 lượt người dự; 

- Lãnh đạo sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp dân định kỳ và 

đột xuất được 306 cuộc với 2.652 lượt người; 

- Có 07 đoàn khiếu nại đông người, giảm 14 đoàn so với cùng kỳ năm 

2016, gồm: Các hộ dân Nông trường Sông Hậu, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ khiếu nại đòi lại đất gốc, xin nhận khoán 

thêm; khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng sân bay Trà Nóc, 

quận Bình Thủy... 

b) Nội dung tiếp công dân: 

Qua công tác tiếp công dân các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.123 

đơn (giảm 617 đơn so với cùng kỳ năm 2016). Sau khi phân loại xử lý có 253 

đơn thuộc thẩm quyền, trong đó có 219 đơn khiếu nại và 34 đơn tố cáo, giảm 



 2 

247 đơn thuộc thẩm quyền so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Giảm 240 đơn 

khiếu nại và 07 đơn tố cáo. Nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực: việc thu 

hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; đòi lại đất cũ. Nội 

dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính, phổ biến như: Tố cáo cán bộ vi phạm 

pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, tiêu cực, vi phạm quy định về tài 

chính ... ” 

Trên đây là nội dung cập nhật và điều chỉnh số liệu mục 1 phần II Báo cáo 

số 228/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, báo cáo Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

xem xét, quyết nghị./. 

                                             
Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; KT. CHỦ TỊCH 
- Ban Nội chính TU; 

- Ủy ban Kiểm tra TU;    

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (2, 3AE, 6);                                                      

- Lưu: VT, H.        

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đào Anh Dũng 
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