UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
BAN DÂN TỘC
Số: 631 /BC-BDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Nông, ngày 13 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Của ban dân tộc tỉnh Đăk Nông (Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018).
Thực hiện Công văn số: 638/TTr-P3 ngày 20/7/2018 của Thanh tra tỉnh
Đắk Nông, về việc báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
năm 2018 và một số vụ việc do ban dân nguyện chuyển đến.
Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông có Báo cáo cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU
NẠI, TỐ CÁO:

1. Khái quát tình hình triển khai tiếp công dân:
- Việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ và công bố trên
Trang thông tin điện tử của cơ quan: Ban Dân tộc giao cho Thanh tra Ban xây
dựng Chương trình, duy trì lịch tiếp công dân cụ thể; Thường xuyên có cán bộ
là Chánh Thanh tra Ban, cán bộ công chức Thanh tra Ban trực để tiếp công dân
theo quy định các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ
Lễ, tế), trong đó có lịch để Trưởng Ban Dân tộc tiếp công dân theo thời gian cụ
thể cố định một ngày trong tuần. Lịch tiếp công dân được công bố trên Trang
thông tin điện tử của cơ quan ban dân tộc.
- Việc bố trí cán bộ tiếp công dân, số lượng và tỷ lệ cán bộ được đào tạo
chuyên ngành Luật, việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác
này: Việc bố trí cán bộ tiếp công dân tại Ban dân tộc tỉnh thường xuyên từ 02
đến 03 người (Gồm Lãnh đạo Ban, Chánh Thanh tra Ban và 01 cán bộ công
chức) mang tính chất kiêm nhiệm, trong đó không có bộ được đào tạo chuyên
ngành Luật nhưng đã có kinh nghiệm hơn 10 năm công tác dân tộc và cũng đã
được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp công dân.
2. Khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại Ban dân tộc:
Trong 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Ban Dân
tộc tỉnh Đăk Nông tiếp nhận đơn thư nhìn chung giảm hơn so với cùng kỳ, và
không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người phức tạp.
3. Kết quả tiếp công dân tại Ban Dân tộc tỉnh:
- Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018 tại Ban dân tộc đã tiếp 10 lượt
công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Nội dung khiếu nại, tố cáo: Chủ yếu kiến nghị hỏi về chính sách của Đảng
và Nhà nước về hỗ trợ đối với người dân tộc thiểu số, Chính sách thu hút theo
Nghị định 116, Chính sách học sinh cử tuyển, Chính sách học sinh là người
đồng bào dân tộc thiểu số đang học Đại học, sau Đại học và phản ánh chặt phá
rừng, tranh chấp đất đai.

- Số đoàn đông người, số vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp
kéo dài, gây rối trật tự tại Ban Dân tộc tỉnh: Không có.
(Cụ thể chi tiết có Biểu số 1 kèm theo)
4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Dân tộc tỉnh:
4.1. Tình hình chung về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Số đơn tiếp nhận (từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018) tổng số tiếp
nhận: 12 đơn thư nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc
nên Ban dân tộc đã làm văn bản chuyển trả đơn.
- Số vụ việc thụ lý, giải quyết: Không có do không thuộc thẩm quyền.
- Số vụ việc phát sính mới so với năm cũ: Không có.
(Cụ thể chi tiết có Biểu số 2 kèm theo)
4.2. Kết quả giải quyết:
4.2.1. Số vụ việc khiếu nại đã giải quyết:
- Đã tiếp nhận 12 đơn thư và đã có Công văn trả lời 12 đơn thư khiếu
nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị cho công dân.
- Số vụ việc đang giải quyết: Không có.
- Số vụ việc chưa giải quyết: Không có.
4.2.2. Số vụ việc tố cáo đã giải quyết tại Ban Dân tộc: Không có.
4.2.3. Số vụ việc công dân khiếu nại đã khởi kiện vụ án hành chính và
kết qảu giải quyết của Tòa án tại Ban Dân tộc tỉnh: Không có vụ việc.
5. Đánh giá chung:
- Đơn thư khiếu nại, tốc áo phản ánh do ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông
tiếp nhận chủ yếu phản ánh kiến nghị tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá
nhân, giữa cá nhân với tập thể. Thẩm quyền giải quyết thuộc UBND các
huyện.
- Tiếp nhận, thu lý và thời hạn giải quyết: Đảm bảo đúng quy định và
thời gian không có chậm trễ. Đảm bảo ông khai trong xác minh nội dung
khiếu nại.
- Luôn giữ bí mật thông tin cho người khiếu nại, tốc áo phản ánh.
II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO DO
CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, BAN THUỘC UBTVQH, ĐOÀN ĐẠI
BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYỂN ĐẾN: Tại Ban Dân tộc

không có.
Trên đây là Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh về Kết quả tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Của ban dân tộc tỉnh Đăk Nông (Từ ngày
15/8/2017 đến ngày 15/8/2018).
Kính đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- T.Ban, các PTB;
- Thanh tra Ban;
- Lưu: VT.

KT. TRƢỞNG BAN
PHÓ TRƢỞNG BAN

Trần Thanh Long

BIỂU SỐ 01: KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2017 - 2018 (Số liệu từ ngày 15/8/2017 đến 15/8/2018)
(Kèm theo Báo số: 631 /BC-BDT, ngày 13 tháng 08 năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông)

STT

01

02

03

Ngày tiếp

15/8/2017

15/8/2017

16/8/2017

Họ, tên ngƣời tiếp

- Trần Thanh Long
- Phan Ngọc Quân

Phan Ngọc Quân

- Trần Thanh Long
- Phan Ngọc Quân

Chức vụ

Phó
Trưởng
ban.
Chánh
Thanh tra.

Chánh
Thanh tra

Phó
Trưởng
ban
Chánh
Thanh tra

Họ, tên, địa
chỉ ngƣời
KN,TC,
PA,KN

H' Thủy Phường Nghĩa
Trung, Thị xã
Gia Nghĩa

Nội dung
vụ việc
KN,TC,KN,PA

Kiến nghị hỏi
về việc xác
định chính sách
của Nhà nước
đối với học
sinh dân tộc ít
người ở vùng
cao để đề nghị
trợ cấp xã hội.

Kiến nghị về
việc bị thu hồi
số tiền đã được
Thị Bút,
hưởng phụ cấp
Trường THCS
thu hút theo
Quang Trung,
Nghị định 116.
xã Đăk R'Tih,
(Thanh tra tỉnh
huyện Tuy Đức
thu hồi qua
Thanh tra)
Vương
Văn
Hòa, Tổ 1,
Phường Nghĩa
Thành, Thị xã
Gia Nghĩa.

Xin giải thích
hướng dẫn việc
xác định thành
phần dân tộc để
thụ hưởng
chính sách cho
con em học
sinh.

Việc giải quyết
của cơ quan
thẩm quyền
(nếu có)

Hƣớng xử lý

Số
ngƣời/
vụ

Trả lời trực tiếp và
hướng dẫn đến đơn vị
thẩm quyền để xác nhận

01

Hướng dẫn và giải thích
trực tiếp về các quy định
theo Nghị định 116/NĐCP của Chính phủ.

01

Hướng dẫn trả lời trực
tiếp cho công dân

01

Ghi
chú

04

05

06/10/2017

20/10/2017

Phan Ngọc Quân

Trần Thanh Long
Phan Ngọc Quân

Trần Thanh Long

06

21/12/2017
Phan Ngọc Quân

Trần Thanh Long

07

21/12/2017
Phan Ngọc Quân

Chánh
thanh tra
Ban Dân
tộc

Điểu Phi Ong Thôn 4, xã Đắk
R'tih, Tuy Đức

Phó trưởng
ban
Chánh
thanh tra
Ban Dân
tộc.

H’ Ranh
Tổ 5, phường
Nghĩa Trung,
Thị xã Gia
Nghĩa.

Phó trưởng
ban
Chánh
thanh tra
Ban Dân
tộc.

Bà: Thị Xuân
Bon Bu Prâng II,
xã Quảng Trực,
huyện Tuy Đức

Phó trưởng
ban
Chánh
thanh tra
Ban Dân
tộc.

Ông: Ka Par
Bon Bu Srê A xã
Đăk Som, huyện
Đăk Glong

Phản ánh con
gái học cử
tuyển ngành
trung cấp Y đã
ra trường chưa
có việc làm
Đề nghị được
hướng dẫn về
cơ chế, đối
tượng
thụ
hưởng và đơn
vị thực hiện chi
trả chế độ theo
Quyết định số
1884/QĐUBND (Hỗ trợ
học sinh, sinh
viên).
Phản ánh về việc
trường THCS
Quảng Trực thu
các khoản xã hội
hóa chưa rõ rang
và đề nghị
hướng dẫn chế
độ theo Nghị
định 116
Đề nghị được
hướng dẫn giải
thích về chế độ
hỗ trợ cho học
sinh theo Quyết
định số
1884/QĐUBND.

Hướng dẫn làm việc
với UBND huyện Tuy
Đức, để được xem xét

01

Hướng dẫn Bà H Ranh
và chuyển hồ sơ sang
Phòng Lao động Thương
binh và Xã hội thị xã Gia
Nghĩa để thực hiện cấp
chế độ theo quy định.

01

Hướng dẫn cụ thể trực tiếp
để công dân hiểu về chế độ
chính sách.

Trả lời hướng dẫn trực tiếp
cho công dân hiểu và liên
hệ với đơn vị quản lý để
được cấp hỗ trợ theo quy
định.

Phan Ngọc Quân

08

09

10

20/3/2018
Nguyễn Cảnh Thọ

22/3/2018

31/7/2018

Phan Ngọc Quân

Phan Ngọc Quân

Chánh
Thanh tra
Chuyên
viên

Chánh
Thanh tra

Chánh
Thanh tra
Ban

H’ Hoa
Bon Đắk Săk, xã
Thuận An,
huyện Đăk Mil
Y Krong
Bon N’ Đoh, xã
Quảng Sơn,
huyện Đăk
Glong
Nông Văn
Đường –
Thường trú tại
thôn 11, xã Nâm
N’Jang, huyện
Đăk Song, tỉnh
Đăk Nông.

Đề nghị được
hướng dẫn chế
độ học sau Đại
học đối với sinh
viên người Dân
tộc thiểu số
Phản ánh chặt
phá rừng tại
Sình Mây, xã
Quảng Sơn,
huyện Đăk
Glong

Tranh chấp
đất đai

Ban Dân tộc

Trả lời trực tiếp theo nội
dung Quyết định số
1844/QĐ-UBND, ngày
24/10/2016 của UBND
tỉnh Đăk Nông.
Hướng dẫn trả lời trực tiếp
viết đơn đến cơ quan có
thẩm quyền để xử lý

Hướng dẫn viết đơn gửi
đến UBND xã Nâm
N’Jang, huyện Đăk Song
để được xem xét giải quyết

BIỂU SỐ 2: KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐƠN THƢ KN, TC, PA, KN NĂM 2017 - 2018 (Số liệu từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018)
(Kèm theo Báo cáo số 631 /BC-BDT, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông)

STT

01

02

03

04

Ngày tiếp
nhận

16/8/2017

27/9/2017

10/10/2017

05/12/2017

Phòng tiếp nhận
xử lí và tham
mƣu

Thanh tra Ban

Họ, tên, địa chỉ ngƣời
KN,TC, PA,KN

Nội dung
vụ việc KN,TC,KN,PA

Ông:
Y
Chă;
sinh:
20/01/1962; Cư trú tại: Bon
Bu Đak, xã Thuận An,
huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk
Nông.

Tờ trình: Trình về
việc xin cho con gái
tên là H’ Glu Ya;
sinh:
01/01/1996,
được đứng trong hàng
ngũ biên chế Nhà
nước. Hiện nay con
gái của ông Y Chă
đang học việc không
lương tại Bệnh viện
huyện Đăk Mil.

Thanh tra Ban

Ông K’Chơ La - Cư trú tại:
Bon SarNa, xã Quảng Sơn,
huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk
Nông.

Kiến nghị xin quản lý
bảo vệ rừng tại Tiểu
khu 1680 xã Quảng
Sơn.

Thanh tra Ban

Các ông, bà: Điểu Nơi, Khiếu nại việc Nông
Điểu Nai, Điểu Quyh và bà trường E Chư Cáp san
Thị Trí – Trú tại Bon Ol, xã ủi đất và mồ mả của
Quảng Tín, huyện Đăk
Bon Ol, xã Quảng
R’lâp.
Tín.

Thanh tra Ban

Các ông, bà: Y Bi Ang, Y G
Răng, H’ Noel, Y Kbang và
Y Thơ – trú tại: Ban Đăk

Tố cáo Lãnh đạo và
cán bộ Công ty Nam
Nung không trả tiền

Việc giải quyết của
cơ quan thẩm
quyền (nếu có)

Hƣớng xử lý
Không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Trưởng
Ban Dân tộc. Vì vậy,
Thanh tra Ban Dân tộc
tỉnh trả lại Tờ trình và đề
nghị ông Y Chă gửi đơn
đến Bệnh viện huyện Đăk
Mil và Sở Y tế tỉnh Đăk
Nông để xem xét, giải
quyết.
Đơn kiến nghị của ông
K’Chơ La kiến nghị không
đúng thẩm quyền nên trả
đơn, hướng dẫn làm lại và
gửi đến đúng cơ quan thẩm
quyền để xem xét giải
quyết theo quy định.
Thanh tra Ban Dân tộc xét
thấy đơn gửi nhiều nơi và
không đúng thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân tộc
nên lưu đơn.
Thanh tra Ban Dân tộc xét
thấy đơn gửi nhiều nơi và
không đúng thẩm quyền

Ghi
chú

Rrí, xã nâm N’Dir, huyện
Krông Nô

05

07

31/01/2018

06/3/2018

Thanh tra Ban

Thanh tra Ban

08

23/4/2018

Thanh tra Ban

09

25/4/2018

Thanh tra Ban

chăm sóc cây cao su
và tiền mủ cao su.

Kiến nghị việc giải
quyết tranh chấp đất
đai với HTX Hiệp
Thành tại Tiểu khu
Ông Điểu Ken, Bon Điêng
1525, Ban quản lý
Đu, xã Đăk Ngo, huyện Tuy
rừng lâm nghiệp
Đức, huyện Tuy Đức.
Quảng Tín và bố trí
đất sản xuất để gia
đình ổn định cuộc
sống
Kiến nghị về việc
tranh chấp đất đai với
các ông, bà: Hoàng
Thị Xuân, mai Thế
các Ông Điểu Brưng, Điểu
Tám, Lê Thị Hương,
Breo và Điểu Puyn cùng
ông Cường, bà Mai
thường trú tại Bon Điêng Đu,
tại Khoảnh 1, Tiểu
xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức.
khu 1537 khu vực
Bảng Trắng, xã Đăk
Ngo, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đăk Nông.
Kiến nghị về việc
Ông Y Phun – Đại diện cho tranh chấp đất đai và
98 hộ dân cùng thường trú tiền khai thác mủ cao
Bon Đăk Prí, xã Nâm N’Dir,
su với Lâm trường
huyện Krông Nô, tỉnh Đăk
Nâm Nung, huyện
Nông.
Krông Nô, tỉnh Đăk
Nông.
các Ông: Điểu Mơch, Điểu
Khiếu nại về việc
Nơi và Điểu Nai – Bon Ol, xã tranh chấp đất đai với

giải quyết của Ban Dân tộc
nên lưu đơn.

Thanh tra Ban Dân tộc
xét thấy đơn của ông
không hợp lệ (Không có
chữ ký) và gửi nhiều nơi,
nội dung đơn không
thuộc thẩm quyền giải
quyết của Ban Dân tộc
nên trả đơn.

Thanh tra Ban Dân tộc
xét thấy nội dung đơn
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân
tộc, đơn gửi nhiều
nơi.Thanh tra Ban Dân
tộc tỉnh Đăk Nông trả lại
đơn
Thanh tra Ban Dân tộc
xét thấy nội dung đơn
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân
tộc. Thanh tra Ban Dân
tộc tỉnh Đăk Nông trả lại
đơn
Thanh tra Ban Dân tộc
xét thấy đơn gửi nhiều

Quảng Tín, huyện Đăk R’lâp,
tỉnh Đăk Nông.

10

11

12

06/5/2018

13/6/2018

04/7/2018

Nông trường Ea Chư
Cáp, xã Quảng Tín,
huyện Đăk R’lâp, tỉnh
Đăk Nông.

nơi và nội dung đơn
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân
tộc. Thanh tra Ban Dân
tộc tỉnh Đăk Nông trả lại
đơn

Vợ chồng ông Lương Xuân
Hòa và bà Hoàng Thị
Nhung, hiện trú tại Cụm 3
Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư
Jút, tỉnh Đăk Nông.

Phản ánh việc năm
1990 gia đình ông
khai hoang được
khoảng 5 ha đất tại
Tiểu khu 839 lúc đó
là đất thuộc Lâm
trường Cư Jút quản lý
nhưng không được
cấp sổ quyền sử dụng
đất.

Ban Dân tộc tỉnh Đăk
Nông xét thấy đơn gửi
nhiều nơi và nội dung đơn
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân
tộc. Ban Dân tộc tỉnh
chuyển đơn và đề nghị
UBND huyện Cư Jút xem
xét giải quyết

Thanh tra Ban

Bà H - Birh - Bon Đăk Prí,
xã Nâm N’Dir, huyện Krông
Nô, tỉnh Đăk Nông.

Kiến nghị phản ánh
về việc UBND xã
Nâm Nung, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông san ủi rẫy cà
phê của Bà H - Brih.

Thanh tra Ban Dân tộc
xét thấy nội dung đơn
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân
tộc. Thanh tra Ban Dân
tộc tỉnh Đăk Nông trả lại
đơn

Thanh tra Ban

Kiến nghị phản ánh
về việc UBND xã Tân
các ông: Y Ra Kông, Y Ni Thành, huyện Krông
và Y Thanh Gia - Bon Bon
Nô, tỉnh Đắk Nông
R’Cập, xã Nâm Nung, huyện thu hồi đất của 06 hộ
Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
dân để phân lô bán
đấu giá mà không đền
bù.

Thanh tra Ban

Thanh tra Ban Dân tộc
xét thấy nội dung đơn
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Dân
tộc. Thanh tra Ban Dân
tộc tỉnh Đăk Nông trả lại
đơn

