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BÁO CÁO 

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

chống tham nhũng tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định, Ủy ban nhân dân (UBND) 

huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2022 như sau: 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG THÁNG 4 NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Công tác thanh tra: 

+ Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong tháng là 01 cuộc theo kế hoạch (từ 

tháng trước chuyển sang). Tiến độ thanh tra: Đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại 

đơn vị được thanh tra, đang dự thảo báo cáo kết quả thanh tra1. 

+ Thanh tra huyện ban hành văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp trong 

thực hiện cuộc thanh tra lĩnh vực đất đai; yêu cầu đơn vị được thanh tra (UBND 

xã Cường Lợi) cung cấp thông tin, chuẩn bị tài liệu cần thiết phục vụ việc ban 

hành quyết định thanh tra với nội dung: “Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã Cường Lợi trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa 

bàn”2. 

- Công tác kiểm tra: Tiếp tục tổng hợp, rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

tiếp tục giải quyết đơn thư tồn đọng trong tháng (Công văn số 488/UBND-TTr 

ngày 08/4/2022).  

2. Kết quả thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

2.1. Tình hình tiếp công dân 

Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên theo quy định. Trong tháng 

04 năm 2022, tiếp 063 lượt công dân riêng lẻ với 05 vụ việc công dân kiến nghị, 

phản ánh (không có lượt đông người; không phát sinh khiếu nại, tố cáo). Kiến 

                                                           
1 Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 09/02/2022 của Thanh tra huyện về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non xã Bắc Lãng. 
2 Công văn số 21/TTr ngày 01/4/2022 về việc để nghị phối hợp thực hiện thanh tra đất đai theo Kế hoạch công tác 

Thanh tra năm 2022; Công văn số 22/TTr ngày 04/4/2022 về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu để ban hành Quyết định 

thanh tra. 
3 - Tại Phòng Tiếp công dân của huyện và trụ sở các Phòng, ban chuyên môn: Không phát sinh. 

- Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn: 06 lượt với 05 vụ việc do Chủ tịch UBND xã tiếp định kỳ 04 lượt, 03 vụ việc; 

Công chức tiếp công dân tiếp thường xuyên: 02 lượt với 02 vụ việc. 
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nghị, phản ánh của công dân đã được chuyển đến cơ quan chuyên môn tham 

mưu giải quyết theo quy định. 

2.2. Tình hình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư 

a)  Tình hình tiếp nhận đơn thư 

Tổng số đơn quản lý trong kỳ báo cáo là 20 đơn. Trong đó, đơn tồn từ kỳ 

trước chuyển sang là 05 đơn; đơn tiếp nhận trong tháng là 15 đơn. Cụ thể: 

- UBND huyện quản lý trong kỳ: 02 đơn, trong đó có 01 đơn tồn từ kỳ 

trước chuyển sang, 01 đơn tiếp nhận trong kỳ4. 

- Đơn do các cơ quan chuyên môn quản lý trong kỳ: 04 đơn tiếp nhận 

trong tháng5. 

- Đơn do UBND các xã, thị trấn quản lý trong kỳ: 14 đơn kiến nghị, trong 

đó có 04 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang, 10 đơn tiếp nhận trong tháng6. 

b) Phân loại đơn 

- Khiếu nại, tố cáo: 0 đơn.  

- Kiến nghị, phản ánh: 20 đơn. 

c) Kết quả xử lý đơn thư  

- Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 20 đơn. Trong đó: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 01 đơn. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn: 03 đơn. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 14 đơn.  

+ Đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển và hướng dẫn công dân chuyển 

đến cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết: 02 đơn (Chuyển đến Hạt Kiểm lâm 

huyện 01 đơn; 01 đơn trả lại đơn và hướng dẫn công dân viết đơn đến cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết). 

2.3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 

- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Không phát 

sinh đơn. 

- 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 18 đơn, đã giải quyết được 09/18 đơn đạt 50%, còn 09 đơn đang 

xem xét, giải quyết7.  

3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  

                                                           
4 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khác. 
5 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai (giải phóng mặt bằng) và lĩnh vực khác. 
6 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai (tranh chấp đất đai). 
7 - UBND huyện giải quyết: 01/01 đơn; 

- Các cơ quan chuyên môn giải quyết: 02/03 đơn; còn 01 đơn đang xem xét, giải quyết;  

- UBND các xã, thị trấn giải quyết: 06/14 đơn; còn 08 đơn đang xem xét, giải quyết. 
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Công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai 

thực hiện theo quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục đôn đốc xây dựng 

kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 

2022 (Công văn số 19/TTr ngày 31/3/2022); ban hành Kế hoạch số 123/KH-

UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác 

kê khai và công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.  

 Tiếp tục rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo quy định của Luật 

PCTN; thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân; 

tiếp nhận kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử và đường dây nóng. Trong 

tháng, trên địa bàn huyện chưa phát hiện các hành vi tham nhũng và chưa nhận 

được tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham nhũng; không có trường hợp xung đột 

lợi ích. Công tác phòng, chống tham nhũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

triển khai thực hiện.  

 Qua tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, chưa phát hiện 

các hành vi tham nhũng và chưa nhận được tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham 

nhũng.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022 

1. Ban hành Kết luận thanh tra 01 cuộc; ban hành Quyết định thanh tra 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Cường Lợi trong công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai trên địa bàn, tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra. 

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, sử dụng các khoản thu 

theo thỏa thuận và tự nguyện tại Trường Mầm non thị trấn Đình Lập và Trường 

Tiểu học thị trấn Đình Lập. 

3. Tăng cường công tác chỉ đạo hòa giải tại cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc 

việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tăng 

cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn và 

phát sinh mới trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức họp kiểm tra tiến độ giải quyết đơn 

thư trên địa bàn huyện. 

4. Chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, Phó CT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
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