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BÁO CÁO 
Công tác thanh tra, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo và phòng, 

 chống tham nhũng Quý III, nhiệm vụ Quý IV năm 2019 

 
 

Thùc hiÖn Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của 

HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an 

ninh năm 2019, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kết quả phòng, chống tham 

nhũng Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 như sau:  

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III 

NĂM 2019 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

1.1. Công tác thanh tra   

Quý III năm 2019, cơ quan thanh tra triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra 

hành chính theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đối với 09 UBND xã, trong đó có 

01 cuộc từ Quý II chuyển sang. 

 Nội dung thanh tra tập trung vào thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy 

định của 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 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng 

lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn (viết tắt là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).  

 Đến nay, đã kết thúc thanh tra trực tiếp và đang dự thảo kết luận thanh tra 

01 cuộc đối với 08 đơn vị; 01 cuộc Đoàn thanh tra đang thực hiện trình tự, thủ 

tục tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị. 

Qua thanh tra phát hiện 08 UBND xã được thanh tra về việc quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí được cấp để thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP đều có 

hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp, 

thanh toán thừa, thiếu chế độ, định mức cho cán bộ, công chức. Đoàn thanh tra 

đang dự thảo Kết luận thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện ban hành theo quy 

định. 

1.2. Công tác kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng và một số nhiệm vụ công vụ khác 
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Trong Quý III năm 2019, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện 

đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. UBND các xã, thị trấn đã chủ 

động tham vấn các vụ việc khó khăn, phức tạp với Thanh tra huyện để giải quyết 

theo quy định. 

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 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo 

quy định. Trong Quý III năm 2019, tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện 

là 31 lượt với 29 vụ việc
1
, trong đó có 01 lượt đoàn đông người (13 hộ dân xóm 

Soong Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa) và 30 lượt riêng lẻ (so với cùng kỳ năm 

2018 giảm 22 lượt với 18 vụ việc).  

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

sinh khiếu nại, tố cáo) liên quan đến đất đai, bồi thường dân sự, chế độ chính 

sách như: Đề nghị giải quyết các tranh chấp đất đai giữa hộ dân với hộ dân, giữa 

hộ dân với Công ty; đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các hộ gia đình, cá nhân; đề nghị xem xét xác đị nh ranh giới giữa các thửa 

đất; đề nghị kiểm đếm số cây thông và bổi thường thiệt hại số cây thông bà 

Hoàng Thị Bình đã khai thác; đề nghị bà Hoàng Thị Bình dừng khai thác nhựa 

thông trên diện tích đất đã thu hồi của bà Bình; để nghị xem xét lại việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bình; đề nghị xem xét việc đền bù phần 

diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải; đề nghị tạo 

điều kiện cho gia đình không phải tháo dỡ phần công trình xây dựng trên diện 

tích đất chưa được cấp phép; … 

Các vụ việc đã được các cơ quan tiếp nhận, giao bộ phận chuyên môn xem 

xét, tham mưu xử lý theo quy định. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

- Tiếp nhận đơn: Tổng số đơn các cơ quan hành chính tiếp nhận trong Quý 

III năm 2019 là 128 đơn, tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 46 đơn. Đơn tồn từ 

Quý II năm 2019 chuyển sang là 42 đơn, tiếp nhận trong kỳ là 86 đơn
2
.  

- Kết quả phân loại đơn: Qua phân loại có 128 đơn kiến nghị, phản ánh, 

không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu là 

                                           
1
 - Tại Phòng tiếp công dân của huyện tiếp 10 lượt với 09 vụ việc: 

+ Lãnh đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ 9 lượt với 08 vụ việc; 

+ Chuyên viên tiếp thường xuyên 01 lượt với 01 vụ việc. 

   - Tại các đơn vị xã, thị trấn tiếp 21 lượt với 20 vụ việc: 

 + Lãnh đạo UBND xã, thị trấn tiếp định kỳ: 07 lượt với 07 vụ việc;  

 + Chuyên viên tiếp thường xuyên: 14 lượt với 13 vụ việc. 
2
 - UBND huyện tiếp nhận trong Quý III là 25 đơn và 03 đơn tồn từ Quý II chuyển sang; 

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

 - Đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận trong Quý III là 61 đơn, 39 đơn tồn từ Quý II chuyển sang. 
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đề nghị giải quyết các tranh chấp đất đai và tài sản trên đất; đề nghị xác định 

ranh giới đất; đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị xem xét 

giải quyết bồi thường thiệt hại cháy rừng do đốt thực bì; đề nghị giải quyết vụ 

việc đánh nhau, phá hoại tài sản.... 

- Kết quả xử lý đơn: Qua xử lý đơn thư của công dân, có 128 đơn đủ điều 

kiện xử lý, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan 

hành chính là 115 đơn
3
; đơn không thuộc thẩm quyền và được chuyển, hướng 

dẫn công dân viết đơn đến cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết 13 đơn kiến 

nghị. 

- Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: Tổng số đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp là 115 đơn, đã giải quyết 

được 73/115 đơn, đạt tỷ lệ 63,5% so với đơn phát sinh thuộc thẩm quyền; đang 

tiếp tục xem xét, giải quyết 42 đơn kiến nghị, phản ánh.  

2.3  Kết  quả tiếp  nhận  và giải  quyết  đơn  của  công  dân  do  tỉnh  

chuyển đến   

  - Đơn của công dân do tỉnh chuyển đến: 01 đơn (đã bao gồm trong 28 

đơn tiếp nhận của UBND huyện). Nội dung đề nghị xử lý, giải quyết việc Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thực hiện dự án trồng rừng khi chưa được 

cho thuê đất, phá đất rừng tự nhiên, trồng cây Bạch đàn làm ảnh hưởng nguồn 

nước sạch của thôn. 

- Kết quả giải quyết: UBND huyện đã tổ chức đối thoại với công dân lần 

thứ hai. Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chuyên môn Tỉnh, Huyện đã 

tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân hiểu về các quy định của pháp luật, đưa 

ra các văn bản, tài liệu kiểm chứng. Tuy nhiên, các hộ dân không nhất trí và 

không ký biên bản sau buổi làm việc. 

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

UBND huyện tổ chức 01 Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 mời báo cáo viên là Chánh Thanh tra tỉnh. 

Thành phần tham dự tại điểm cầu trung tâm huyện gồm thường trực Huyện ủy, 

thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, Trưởng, phó các Ban đảng 

thuộc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể; Lãnh đạo và 

Chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tham mưu, tổng hợp về công tác 

phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Thành 

phần tham dự tại điểm cầu các xã, thị trấn gồm Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, 

UBMTTQ, các đoàn thể và công chức các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng khu 

và các ban ngành, đoàn thể thôn, khu phố. Tổng số lượt người nghe và tham dự 

Hội nghị là 920 người, in ấn, phát hành được 196 cuốn tài liệu. 

                                           
3
  - Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 17 đơn kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 05/17 

đơn, đạt tỷ lệ 29,4%. 

 - Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn là 98 đơn kiến nghị, phản ánh, đã giải 

quyết 68/98 đơn, đạt tỷ lệ 69,39%. 
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Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, thiết lập 

đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tự kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý các 

hành vi tham nhũng. Qua theo dõi, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của 

công dân, các cơ quan, đơn vị chưa phát hiện các hành vi tham nhũng và không 

nhận được tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham nhũng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc, đúng 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. 

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 được các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện. 

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

thực hiện; trên địa bàn huyện không phát hiện hành vi tham nhũng, không phát 

sinh tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, lãng phí. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số vụ việc kiến nghị, phản ánh giải quyết chưa kịp thời, có vụ việc 

kéo dài giải quyết chưa dứt điểm nên tiếp tục phát sinh đơn thư trên địa bàn, phát 

sinh đơn thư vượt cấp (Cụ thể là các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai 

giữa công dân xã Bính Xá và bà Hoàng Thị Bình). 

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong công tác tự kiểm tra 

nội bộ, chưa kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ 

đạo, điều hành (như trong công tác quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị)… 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

 - Nguyên nhân khách quan: Nhiều đơn thư phát sinh mới được tiếp nhận, 

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

phận nhân dân còn hạn chế.  

 - Nguyên nhân chủ quan: Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ 

đạo chưa quyết liệt trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, 

chống tham nhũng; năng lực, chất lượng của cán bộ, công chức tiếp công dân, xử 

lý đơn thư từ huyện đến cơ sở còn hạn chế.  
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 - Công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 

2019 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối 

với công tác thanh tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Tiếp tục tổ chức, triển khai, hoàn thành 100% 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. Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020 theo quy 

định. 

3. 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.  

4. 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, hướng dẫn thực 

hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019. 

5. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong công tác 

hòa giải cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp 

thời.  

6. 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. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên và khi có phát 

sinh.  

 Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

và phòng, chống tham nhũng Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 của 

UBND huyện Đình Lập./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UVBTV Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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