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BÁO CÁO 

 Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm  

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

 Thực hiện định kỳ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, UBND huyện Đình Lập báo cáo việc thực hiện pháp 

luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019 

1. Kết quả thực hiện công tác thanh tra hành chính 

Trong Quý II năm 2019, cơ quan thanh tra triển khai được 03 cuộc theo Kế 

hoạch thanh tra đã được phê duyệt. 

- Nội dung thanh tra: Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện các chế độ hỗ trợ cho cán bộ, 

công chức theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (03 

cuộc đối với 10 đơn vị) 

- Về tiến độ thực hiện: Đã kết thúc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra 

được 02 cuộc đối với 02 đơn vị; đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được 

thanh tra 01 cuộc đối với 08 đơn vị. 

- Kết luận thanh tra: Qua thanh tra, cơ quan thanh tra đã phát hiện 02/02 đơn 

vị được thanh tra đều có vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan 

đến nội dung thanh tra. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 

tổng số tiền 102.881.000 đồng; yêu cầu cá nhân, đơn vị được thanh tra cần nghiêm 

túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu 

sót đã được chỉ ra qua thanh tra; rút kinh nghiệm, đồng thời tăng cường và nâng 

cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra theo quy định. Qua 

thanh tra không phát hiện các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. 

 2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 2.1. Công tác tiếp công dân 

 a) Kết quả tiếp công dân 

Trong Quý II năm 2019, tổng số lượt công dân được tiếp là 52 lượt với 45 

vụ. Trong đó (có 01 lượt đoàn đông người; 51 lượt riêng lẻ) công dân đến kiến 

nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo). 
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- Tại Phòng Tiếp công dân của huyện tiếp 12 lượt với 10 vụ việc, do Lãnh 

đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ. 

- Tại trụ sở các phòng, ban chuyên môn: Không phát sinh. 

- Tại UBND các đơn vị xã, thị trấn tiếp 40 lượt với 35 vụ việc. 

+ Lãnh đạo UBND xã, thị trấn tiếp 05 lượt với 05 vụ việc. 

+ Chuyên viên tiếp thường xuyên: 35 lượt với 30 vụ việc. 

 b) Nội dung tiếp công dân 

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh (không phát sinh 

khiếu nại, tố cáo): Đề nghi ̣ UBND huyêṇ giải quyết đơn thư ; đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; đề nghị xác 

minh ranh giới thửa đất; đề nghị giải thích thắc mắc kết quả hòa giải; đề nghị xem 

xét lại giá đất bồi thường đất bị thu hồi thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Lải…   

c) Kết quả xử lý qua tiếp công dân 

Qua tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị: Có 45 vụ việc kiến nghị, phản 

ánh đã được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xem xét, xử lý, giải quyết theo quy 

định. Trong đó: 

- Kiến nghị, phản ánh tại Phòng Tiếp công dân của huyện tiếp nhận là 10 vụ 

việc, UBND huyện đã chuyển đến các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý theo 

quy định. 

- Kiến nghị do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận: Không phát sinh. 

 - Kiến nghị do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận là 35 vụ việc đã được xem 

xét, xử lý theo quy định. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh 

 a) Tiếp nhận đơn thư  

 Tổng số đơn quản lý trong kỳ báo cáo là 111 đơn (01 đơn tố cáo và 110 đơn 

kiến nghị, phản ánh). Trong đó, đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang là 16 đơn, số đơn 

tiếp nhận trong kỳ là 95 đơn, cụ thể: 

- UBND huyện tiếp nhận 18 đơn, trong đó có 05 đơn tồn từ kỳ trước chuyển 

sang. 

- Đơn do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận: Không phát sinh.   

- Đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận là 93 đơn, trong đó có 11 đơn tồn 

từ kỳ trước chuyển sang. 

b) Phân loại đơn 

- Khiếu nại: Không phát sinh. 

- Tố cáo: 01 đơn. 

- Đề nghị, phản ánh: 110 đơn. 
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c) Kết quả xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh 

- Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 111 đơn. Trong đó: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 15 đơn, trong đó có 

01 đơn tố cáo và 14 đơn kiến nghị, phản ánh. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn: Không phát 

sinh đơn. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 88 đơn kiến 

nghị, phản ánh. 

+ Đơn chuyển và hướng dẫn công dân viết đơn đến cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết: 08 đơn kiến nghị, phản ánh. 

2.3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 

a) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Không phát sinh.  

b) Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 01 đơn tố cáo Chủ tịch 

UBND xã Bắc Lãng có dấu hiệu nhũng nhiễu trong việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 334/KL-

UBND ngày 29/3/2019 về việc Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Đàm Văn 

Thành, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng. 

c) Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Tổng số 

đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính 

các cấp là 102 đơn kiến nghị, phản ánh, đã trả lời giải quyết được 60/102 đơn, còn 

42 đơn kiến nghị, phản ánh đang xem xét giải quyết (biểu chi tiết kèm theo). 

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

3.1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Về chuyển đổi vị trí công tác: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

65/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2019 và Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện về 

danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP với tổng số 

công chức, viên chức đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong năm 

2019 là 33 người, trong đó: Các cơ quan chuyên môn: 04 người (gồm 01 công 

chức chuyên môn nghiệp vụ và 03 kế toán); đơn vị sự nghiệp: 14 người (kế toán 

các đơn vị trường học) và Công chức cấp xã: 15 người (công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 05 người, Tư pháp - Hộ tịch: 06 người, 

Tài chính - Kế toán: 04 người). 

b) Về công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018: Về công tác kê khai tài 

sản thu nhập năm 2018. Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đã 

được UBND huyện tổng hợp tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 01/4/2019. Cụ 

thể: 
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- Tổng số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 

đã được phê duyệt là 392 người/83 cơ quan, đơn vị, tăng so với năm 2017 là 03 

người (tăng 0,77%). Trong đó: 

- Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập: 390 người/392 người, đạt 

tỷ lệ 99,49%; Số người không kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 02 người, tỷ lệ 

0,51% (Ông Mã Hoan Chính, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Mộc và Ông Nông Văn Tấn, 

Chủ tịch UBND xã Kiên Mộc, không thực hiện kê khai tài sản do tháng 01 năm 

2019 nghỉ theo chế độ 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ). 

3.2. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động của cơ quan 

thanh tra 

Trong Quý II, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng theo quy định. Qua thanh tra, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư 

của công dân, UBND huyện chưa phát hiện được các hành vi tham nhũng và chưa 

nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tham nhũng. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trƣởng các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng   

Trong quý II năm 2019, các đoàn kiểm tra của huyện đã tổ chức triển khai 

thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 

+ Thanh tra 01 cuộc về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng (01 cuộc đối với 01 đơn vị). 

+ Kiểm tra được 08 cuộc đối với 08 đơn vị. Trong đó, kiểm tra tình hình giải 

quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được 08 

cuộc đối với 08 đơn vị UBND xã, thị trấn. 

Qua thanh tra, kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót 

trong công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng như: Việc giải quyết các đơn 

thư kiến nghị của công dân còn chậm; trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết vụ việc 

chưa bảo đảm, việc thực hiện các quy định về PTCN chưa đảm bảo theo quy định. 

Qua đó, đã hướng dẫn, định hướng cho đơn vị được kiểm tra giải quyết từng vụ 

việc; đôn đốc các đơn vị khẩn trương giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn 

đọng, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua kiểm tra.    

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Kết quả thực hiện các cuộc thanh tra hành chính  

- Trong 06 tháng đầu năm 2019 triển khai 04 cuộc thanh tra, trong đó: 01 

cuộc từ năm 2018 chuyển sang, 03 cuộc triển khai theo Kế hoạch năm 2019 đối 

với 11 cơ quan, đơn vị được thanh tra (01 cơ quan chuyên môn, 09 xã và 01 đơn vị 

trường học).  

- Nội dung thanh tra: Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện các chế độ hỗ trợ cho cán bộ, 
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công chức theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (04 

cuộc đối với 11 đơn vị). 

- Về tiến độ thực hiện: Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 

được 03 cuộc đối với 03 đơn vị
1
; đang thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra 

01 cuộc với 08 đơn vị. 

- Kết luận thanh tra: Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý và thu hồi nộp 

ngân sách nhà nước về kinh tế đối với 03 đơn vị được thanh tra (Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đình Lập, UBND xã Đồng Thắng và 

Trường Tiểu học I xã Lâm Ca) với tổng số tiền là 115.651.000 đồng. 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, yêu cầu các đơn vị được 

thanh tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những 

hạn chế, thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ. Qua thanh tra không phát hiện hành vi 

tiêu cực, tham nhũng. 

 2. Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

 2.1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt tiếp công dân là 67 lượt với 59 

vụ. Trong đó (có 01 lượt đoàn đông người; 66 lượt riêng lẻ) công dân đến kiến 

nghị, phản ánh, (không phát sinh khiếu nại, tố cáo). Cụ thể:  

- Tại Phòng tiếp công dân của huyện tiếp 17 lượt với 15 vụ việc, do Lãnh 

đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ. 

- Tại trụ sở các Phòng, ban chuyên môn tiếp: Không phát sinh.  

 - Tại các đơn vị xã, thị trấn tiếp 50 lượt với 44 vụ việc, trong đó: 

 + Lãnh đạo UBND xã, thị trấn tiếp định kỳ: 05 lượt với 05 vụ việc. 

 + Chuyên viên  tiếp thường xuyên: 45 lượt với 39 vụ việc. 

 b) Nội dung tiếp công dân 

                                           
1
- (01) Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 18/01/2019 về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đình Lập về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. Qua thanh tra phát hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp huyện chi tiếp khách chưa đúng 

quy định với số tiền  là 12.770.000 đồng; (02) Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 11/4/2019 về việc thanh tra 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp để thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 

của Chính phủ. Qua thanh tra phát hiện UBND xã Đồng Thắng chi chưa đúng quy định với tổng số tiền là 

109.253.000 đồng trong đó, thu hồi nộp ngân sách số tiền 93.367.000 đồng và truy lĩnh cho cán bộ, công chức do trả 

thiếu chế độ, định mức số tiền 15.886.000 đồng và (03) Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 24/5/2019 về việc 

thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học I xã Lâm Ca, huyện Đình Lập về việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp để thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-

CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Qua thanh tra phát hiện Trường Tiểu học I xã Lâm Ca chi chưa đúng quy định 

với tổng số tiền là 87.123.000 đồng trong đó, thu hồi nộp ngân sách số tiền 9.514.000 đồng và truy lĩnh cho cán bộ, 

công chức do trả thiếu chế độ, định mức số tiền 77.609.000 đồng. 
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Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh, (không phát sinh 

khiếu nại, tố cáo): Đề nghi ̣ UBND huyêṇ giải quyết đơn thư ; đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; đề nghị xác 

minh ranh giới thửa đất; đề nghị giải thích về việc thắc mắc kết quả hòa giải vụ 

việc; đề nghị xem xét lại giá đất bồi thường đất bị thu hồi thực hiện Dự án hồ chứa 

nước Bản Lải…   

c) Kết quả phân loại và xử lý qua tiếp công dân  

Qua tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị: 59 vụ việc kiến nghị, phản ánh, 

đã được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định. 

Trong đó: 

- Kiến nghị, phản ánh tại Phòng Tiếp công dân của huyện tiếp nhận là 15 vụ 

việc, UBND huyện đã chuyển đến các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý, giải 

quyết theo quy định.  

- Kiến nghị do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận: không phát sinh. 

- Kiến nghị do các xã, thị trấn tiếp nhận là 44 vụ việc đã được xem xét, xử 

lý, giải quyết theo quy định. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh  

 a) Tiếp nhận đơn thư 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng số đơn tiếp nhận là 161 đơn (01 đơn tố 

cáo và 160 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, đơn tồn từ năm 2018 chuyển sang 

là 28 đơn, số đơn tiếp nhận trong kỳ là 133 đơn. Cụ thể:  

 - UBND huyện tiếp nhận là 30 đơn, trong đó 05 đơn tồn từ năm 2018 

chuyển sang; 

 - Đơn do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận là 0 đơn. 

 - Đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận là 131 đơn, trong đó 23 đơn tồn từ 

năm 2018 chuyển sang. 

b)  Phân loại đơn 

 - Khiếu nại: Không phát sinh.  

 - Tố cáo: 01 đơn.  

 - Kiến nghị, phản ánh: 160 đơn. 

c)  Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 

- Tổng số đơn trùng lắp: 02 đơn. 

- Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 159 đơn. Trong đó:  

 + Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 19 đơn, trong đó có 

01 đơn tố cáo và 18 đơn kiến nghị, phản ánh. 

 + Đơn thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên môn: Không phát sinh. 
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 + Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 121 đơn kiến 

nghị, phản ánh. 

 + Đơn chuyển và hướng dẫn công dân viết đơn đến cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết: 19 đơn kiến nghị. 

 2.3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 

 a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Không phát sinh. 

 b) Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 01 đơn tố cáo Chủ tịch 

UBND xã Bắc Lãng có dấu hiệu nhũng nhiễu trong việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 334/KL-

UBND ngày 29/3/2019 về việc Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Đàm Văn 

Thành, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng (Chi tiết tại biểu số 3a).  

 c) Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 

 Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các 

cơ quan hành chính các cấp là 139 đơn, trong đó đã giải quyết được 97/139 đơn đạt 

69,78%; tăng 35 đơn so với cùng kỳ của năm 2018 chiếm 33,65%, đang xem xét, 

giải quyết 42 đơn kiến nghị, phản ánh. (Biểu chi tiết kèm theo 3b). 

 3. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

 3.1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục công khai, minh bạch trong các hoạt động 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc, 

quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện đúng quy định công tác quản lý, sử dụng tài 

chính ngân sách; xây dựng, bổ sung chi tiết việc quản lý, sử dụng tài chính ngân 

sách, quản lý tài sản công vào quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội 

bộ; thanh toán lương và một số khoản phụ cấp qua tài khoản mở tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đình Lập; tiếp tục thực hiện quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

- Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

64/2007/QĐ-TTG ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về 

việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử 

dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Qua theo dõi, tổng 

hợp trên địa bàn huyện, không phát hiện có cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng và nhận 

quà tặng không đúng quy định. 

- Việc kê khai tài sản thu nhập năm 2018: Thực hiện minh bạch tài sản, thu 

nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm 

tra, đôn đốc, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đối với các cơ 

quan, đơn vị, những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy 

định. Kết quả cụ thể như sau: Tổng số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu 

nhập trong năm 2018 đã được phê duyệt là 392 người/83 cơ quan, đơn vị, tăng so 

với năm 2017 là 03 người (tăng 0,77%). Trong đó: Số người đã thực hiện kê khai 

tài sản, thu nhập: 390 người/392 người, đạt tỷ lệ 99,49%; Số người không kê khai 
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tài sản, thu nhập trong năm: 02 người, tỷ lệ 0,51% (Ông Mã Hoan Chính, Bí thư 

Đảng ủy xã Kiên Mộc và Ông Nông Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Kiên Mộc, 

không thực hiện kê khai tài sản do tháng 01 năm 2019 nghỉ theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên 

chế). 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

65/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2019 đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và 

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ. UBND huyện đã ban hành Thông 

báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện về danh sách công chức, 

viên chức đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP. Theo đó, UBND huyện dự 

kiến thực hiện chuyển đổi vị tri công tác đối với 33 người, trong đó: Các cơ quan 

chuyên môn: 04 người (gồm 01 công chức chuyên môn nghiệp vụ và 03 kế toán); 

đơn vị sự nghiệp: 14 người (kế toán các đơn vị trường học) và Công chức cấp xã: 

15 người (công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường 05 

người, Tư pháp - Hộ tịch 06 người, Tài chính - Kế toán 04 người).    

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành; tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại các cơ 

quan, đơn vị, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân tra cứu, thực hiện và 

theo dõi, giám sát. Tiếp tục sử dụng phần mềm Chương trình văn phòng điện tử 

(eOffice) trong hoạt động trao đổi, giải quyết các công việc giữa các cơ quan, đơn 

vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc.  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn ngừa và 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua kết luận 03 cuộc thanh tra, không phát 

hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy.  

3.2. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng  

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thường xuyên được quan tâm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị chưa phát hiện được các hành vi 

tham nhũng và không nhận được tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, lãng 

phí. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trƣởng các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đoàn kiểm tra của huyện đã tổ chức triển 

khai thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 

+ Thanh tra 03 cuộc về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng (03 cuộc đối với 03 đơn vị). 

+ Kiểm tra được 19 cuộc đối với 19 lượt đơn vị. Trong đó, kiểm tra tình hình 

giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 

được 19 cuộc đối với 19 lượt UBND các xã, thị trấn. 
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Qua thanh tra, kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót 

trong công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng như: Việc giải quyết các đơn 

thư kiến nghị của công dân còn chậm; trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết vụ việc 

chưa bảo đảm, việc thực hiện các quy định về PTCN chưa đảm bảo theo quy định. 

Qua đó, đã hướng dẫn, định hướng cho đơn vị được kiểm tra giải quyết từng vụ 

việc; đôn đốc các đơn vị khẩn trương giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn 

đọng, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua kiểm tra.  

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng  

 a) Công tác xây dựng thể chế  

UBND huyện tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư của công dân và công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2019, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định
2
.  

 b) Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN  

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện, 

Quý I/2019, UBND huyện đã ban hành công văn triển khai, quán triệt Luật Tố cáo 

năm 2018 (Công văn số 201/UBND-TTr ngày 27/02/2019) và cấp phát được 100 

cuốn tài liệu Luật Tố cáo năm 2018 đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/4/2019 của 

UBND huyện Đình Lập về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2019 

1. Về triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra 

                                           
2
- Về lĩnh vực thanh tra: Kế hoạch thanh tra năm 2019 số 07/KH-TTr ngày 19/11/2018; Quyết định số 

2873/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019;  

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/01/2019 

của UBND huyện Đình Lập về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch năm 2019. Công văn số 04/TTr ngày 

15/02/2019 và Công văn số 11/TTr ngày 09/4/2019 của Thanh tra huyện về việc kiểm tra tình hình tiếp công dân, 

tiến độ xử lý, giải quyết đơn thư năm 2019. 

- Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (Kế hoạch số 

41/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện); Công văn số 125/UBND-TTr ngày 31/01/2019 chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; 

tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình việc sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, tặng quà và 

nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Quyết định số 698a/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản 

thu nhập năm 2018; Công văn số 1121/UBND-NV ngày 18/12/2018 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và 

Công văn số 1001/UBND-TTr ngày 07/11/2018 về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018; Kế hoạch 

số 06/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện về công khai Bản kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập năm 

2018.  
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 Việc xây dựng và quyết định phê duyệt kế hoạch được quan tâm thực hiện 

đúng thời gian quy định. Việc  tổ chức, triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng 

kế hoạch, tiến độ; chất lượng thanh tra từng bước được nâng lên. 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 - Ưu điểm: Công tác tiếp công dân đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư 

của công dân cơ bản được quan tâm thực hiện theo quy định; đơn tố cáo thuộc 

thẩm quyền đã được giải quyết dứt điểm. 

- Tồn tại, hạn chế: Một số vụ việc giải quyết chưa kịp thời, có vụ việc kéo 

dài, giải quyết chưa dứt điểm; vẫn xảy ra những vụ việc tranh chấp đông người, 

phức tạp, còn có công dân của địa phương khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.  

- Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới: Trong thời gian 

tới, tình hình khiếu nại, tố cáo diễn ra trên địa bàn huyện Đình Lập chủ yếu tập 

trung liên quan đến các dự án có thu hồi đất để giải phóng mặt bằng và các tranh 

chấp đất đai, nhất là tranh chấp giữa các công ty được thuê đất với các hộ gia đình, 

cá nhân địa phương. 

3. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

- Ưu điểm: Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2019 đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng kế hoạch; việc 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai, thực hiện; trên 

địa bàn huyện chưa phát hiện hành vi tham nhũng, không phát sinh tố cáo, kiến 

nghị liên quan đến tham nhũng, lãng phí.    

- Những tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động 

trong công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như xây dựng kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng còn chậm, công tác tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên; vẫn còn cá nhân không kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2018. 

- Dự báo tình hình tham nhũng: Mặc dù chưa phát hiện được các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực và chưa nhận được tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực 

nhưng tham nhũng, tiêu cực luôn tiền ẩn, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, 

tham nhũng. 

4. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan: Nhiều đơn thư mới được tiếp nhận và đang 

trong thời hạn xử lý, giải quyết; ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận 

nhân dân còn hạn chế. Cá nhân thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập nhưng không kê khai là do nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

- Nguyên nhân chủ quan: Trách nhiệm của Thủ trưởng một số đơn vị được 

thanh tra còn hạn chế, chưa tự kiểm tra, rà soát nội bộ để kịp thời khắc phục những 

hạn chế, thiếu sót. Một số UBND xã chưa quyết liệt trong giải quyết đơn thư thuộc 

thẩm quyền; trình độ, năng lực của bộ phận tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư 
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còn hạn chế, chưa giành nhiều thời gian nghiên cứu vụ việc và các văn bản pháp 

luật có liên quan đến nhiệm vụ được phân công. Trách nhiệm của một số cơ quan, 

đơn vị trong việc triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa cao. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Công tác thanh tra 

Tiếp tục tổ chức, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. Kiểm tra, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận thanh 

tra.  

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải 

quyết các đơn thư của công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn 

đọng, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp phát sinh trên địa bàn.  

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị xã, thị 

trấn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và 

PCTN.  

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

chú trọng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, trong đó tiếp tục thực hiện việc 

chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2019. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện 

và xử lý các hành vi liên quan đến tham nhũng, lãng phí. 

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện Ủy 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện (tổng hợp); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
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