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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

V/v cập nhật và điều chỉnh số
liệu Báo cáo số 275/BC-UBND
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân thành phố

Kính gửi:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Trưởng Ban; các 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 tác phòng, chống tham nhũng
năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố trình cập nhật và điều chỉnh số liệu mục
1 phần II Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm
2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, như sau:
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ
MỘT SỐ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN

1. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
Các ngành, các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chủ động,
giải quyết khiếu nại, tố cáo từ công tác xác minh, thẩm tra, kết luận đến kiến
nghị phương án giải quyết đạt hiệu quả cao. Kết quả đến nay đã giải quyết được
222/233 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,28%.
a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Đã giải quyết được 203/208 đơn thuộc
thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,5% (so với cùng kỳ năm 2017 đã giải quyết được
207/219 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 94,52%). Qua kết quả giải quyết cho thấy,
có 10,85% đơn khiếu nại đúng; 20,95 % đơn khiếu nại đúng một phần và
68,20% đơn khiếu nại sai;
b) Kết quả giải quyết tố cáo: Đã giải quyết được 19/25 đơn tố cáo thuộc
thẩm quyền, đạt tỷ lệ 76% (So với cùng kỳ năm 2017 đã giải quyết được 31/34
đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 91%). Qua kết quả giải quyết cho thấy, có
15,78% đơn tố cáo đúng; 31,58% đơn tố cáo đúng một phần và 52,64% đơn tố
cáo sai;
c) Từ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp, các ngành đã khôi phục
quyền lợi cho công dân là 419 triệu đồng và 01 suất tái định cư.
Trên đây là nội dung cập nhật và điều chỉnh số liệu mục 1 phần II Báo cáo
số 275/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và phương hướng,

nhiệm vụ năm 2019, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./.
(Đính kèm Phụ lục thay Phụ lục kèm theo Báo cáo số 275/BC-UBND ngày
15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Nội chính TU;
- Ủy ban Kiểm tra TU;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (2, 3AE, 6);
- Lưu: VT, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
thành phố Cần Thơ
Email:
vpubndtpct@cantho.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Cần Thơ
Thời gian ký:30.11.2018
17:07:05 +07:00

Đào Anh Dũng

2

