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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nhận được kết quả giải quyết, trả lời 

kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của các Bộ, 

ngành trung ương. Tại Báo cáo số 362/BC-TTCP ngày 16/02/2023 của Thanh 

tra Chính phủ về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước họp 

thứ 4, Quốc hội khóa XV trả lời 04 nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn 

(do UBND tỉnh chuyển đến1), cụ thể như sau: 

- Kiến nghị số 1: Đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, báo cáo đề 

xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân, Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với trường hợp công dân 

vi phạm pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết khiếu  nại, tố cáo; nghiên cứu, 

đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo làm cơ sở để xử lý những trường hợp vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực này, nhất là đối với các đối tượng lợi dụng quyền 

khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức, ảnh 

hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Trả lời: Hiện nay, các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các hành vi lợi dụng quyền 

khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức, ảnh 

hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ quan nhà nước áp dụng pháp luật về xử 

phạt vi phạm hành chính, hoặc pháp luật hình sự. Ví dụ: Nghị định 

144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình,... 

Tuy vậy, Thanh tra Chính phủ xin tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Lạng Sơn 

trong quá trình rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Nghị định quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. 

- Kiến nghị số 2: Đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân để tương 

xứng với nhiệm vụ được giao; quy định cụ thể về số lượng biên chế của Ban 

Tiếp công dân nhất là đối với các địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều đơn thư khiếu 

nại, tố cáo. 

                                           
1 Tại Báo cáo số 458/BC-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh. 
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Trả lời: Thanh tra Chính phủ ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Lạng Sơn làm 

cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân trong thời gian tới. 

- Kiến nghị số 3: Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy 

định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản quy định chi tiết để đảm bảo 

phù hợp với thực tế thực hiện công tác này, cụ thể như: sửa đổi, bổ sung một số 

văn bản pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, trong đó quy định thống 

nhất cách tính thời hạn giải quyết để phù hợp với cách tính thời hạn giải quyết 

theo quy định của các thủ tục hành chính (thống nhất quy định cụ thể là ngày 

làm việc); đối với Luật Khiếu nại quy định bổ sung các tiêu chí xác định đối với 

vụ việc phức tạp, bổ sung hình thức rút khiếu nại bằng biên bản làm việc có 

người khiếu nại ký tên. 

Trả lời: Pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện đã quy định rõ ràng các trường 

hợp nào là “ngày”, trường hợp nào là “ngày làm việc”. Về phần bổ sung các tiêu 

chí xác định đối với vụ việc phức tạp, bổ sung hình thức rút khiếu nại, Thanh tra 

Chính phủ xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Lạng Sơn để làm cơ sở nghiên 

cứu, hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới. 

- Kiến nghị số 4: Đề nghị kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

Trả lời: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có 

quy định cụ thể, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập. 

Trên thực tế cả nước đã hoàn thành việc kê khai lần đầu ngay sau khi 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Đến cuối năm 2021 đã cơ 

bản hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung 

theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.  

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp báo cáo và xem xét kiến 

nghị của các bộ, ngành, địa phương về những vướng mắc, khó khăn trong quá 

trình thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó có việc tổ chức lựa 

chọn ngẫu nhiên người được xác minh Bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình 

thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp đủ điều kiện, Thanh tra Chính 

phủ sẽ ban hành Thông tư quy định chi tiết theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật2. 

Thực hiện quy định về việc thông báo kết quả giải quyết, trả lời cử tri, 

Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng thông báo kết quả giải quyết, trả lời của Thanh tra 

Chính phủ đến quý cơ quan để biết. 

                                           
2 Báo cáo số 362/BC-TTCP ngày 16/02/2023 của Thanh tra Chính phủ được đăng tải công khai trên Cổng Thông 

tin điện tử Thanh tra Chính phủ. 
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Để phục vụ hoạt động giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử 

tri theo quy định, đề nghị quý cơ quan đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 

theo mẫu Phiếu gửi kèm công văn này (đề nghị đánh giá đối với các kết quả giải 

quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của các 

Bộ, ngành trung ương đã được Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến UBND tỉnh) và gửi 

về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 28/3/2023 xem xét, tổng hợp3./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Phòng CM của VP; 

- Lưu:VT, DTT.
 

TL. TRƯỞNG ĐOÀN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 

 

                                           
3 Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, SĐT: 0986.185.666 (đ/c Dương Thanh Thúy). 
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