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BÁO CÁO 

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

chống tham nhũng tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022 

 

Thực hiện định kỳ báo cáo công tác thanh tra, kiểm 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 6 năm 2022 

như sau: 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG THÁNG 6 NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

 - Công tác thanh tra:  

+ Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong tháng là 02 cuộc theo kế hoạch (từ 

tháng trước chuyển sang 01 cuộc, triển khai trong tháng 01 cuộc)1. Tiến độ thanh 

tra: đã kết thức thanh tra trực tiếp và đang dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc 

(UBND xã Cường Lợi), đang thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra 

(Trường THCS thị trấn Đình Lập). 

- Công tác kiểm tra: Tổ chức họp kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư trên 

địa bàn huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết đơn thư tồn đọng 

trong tháng. Kiểm tra công tác chi ngân sách năm 2021 và 03 tháng đầu năm 

2022 đối với 03 UBND xã (Thái Bình, Lâm Ca, Kiên Mộc) và công tác quản lý, 

sử dụng kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ đối với Ban Quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng huyện do Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, kiểm tra hồ 

sơ, sổ sách chứng từ do các đơn vị cung cấp. 

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 

6 năm 2022, tổng số lượt công dân được tiếp là 052 lượt riêng lẻ với 05 vụ việc 

công dân kiến nghị, phản ánh (không có lượt đông người; không phát sinh khiếu 

                                                           

1 Quyết định số 05/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Cường 

Lợi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Cường Lợi; Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 

17/5/2022 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường 

Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập. 

2 - 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: 05 lượt với 05 vụ việc do Chủ tịch UBND xã tiếp theo lịch tiếp định 

kỳ 02 lượt với 02 vụ việc; Công chức tiếp thường xuyên 03 lượt với 03 vụ việc. 
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nại, tố cáo). Kiến nghị, phản ánh của công dân đã được chuyển đến cơ quan 

chuyên môn tham mưu giải quyết theo quy định. 

Tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

với Nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng với tổng số 75 người tham dự. Hội nghị 

đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đề nghị của Nhân dân, Bí thư, Chủ tịch UBND 

huyện trực tiếp trả lời các ý kiến tại Hội nghị. Đối với các ý kiến cần xem xét, 

Chủ tọa đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn xem xét, báo 

cáo và trả lời Nhân dân. 

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 51 đơn. Trong đó, đơn tồn từ kỳ 

trước chuyển sang là 17 đơn; đơn tiếp nhận trong tháng là 34 đơn. Cụ thể: 

- UBND huyện quản lý trong kỳ: 02 đơn tiếp nhận trong kỳ. 

- Đơn do các cơ quan chuyên môn quản lý trong kỳ: 03 đơn, trong đó có 02 

đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang, 01 đơn tiếp nhận trong kỳ3. 

- Đơn do UBND các xã, thị trấn quản lý trong kỳ: 46 đơn kiến nghị, trong 

đó có 15 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang, 31 đơn tiếp nhận trong tháng4. 

b) Phân loại đơn 

- Khiếu nại, tố cáo: 0 đơn.  

- Kiến nghị, phản ánh: 51 đơn. 

c) Kết quả xử lý đơn thư  

- Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 50 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: 46 đơn.  

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

đến cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết: 0 đơn. 

- Tổng số đơn không đủ điều kiện xử lý: 01 đơn do đơn không có địa chỉ 

người viết đơn. 

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 

                                                           

3 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai (giải phóng mặt bằng) và lĩnh vực khác. 

4 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai (tranh chấp đất đai, chỉ ranh giới đất....) và lĩnh vực khác. 
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chính các cấp là 50 đơn, đã giải quyết được 31/50 đơn đạt 62,00%, còn 19 đơn 

đang xem xét, giải quyết5.  

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

Công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai 

thực hiện theo quy định.  

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. 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện 

Đình Lập về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với công chức, viên chức 

theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, qua rà soát 

tổng số có 33 trường hợp đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác, trong đó viên 

chức là 26, công chức xã là 07, việc chuyển đổi vị trí công tác dự kiến thực hiện 

trong tháng 7 năm 2022 (Thông báo số 603/TB-UBND ngày 13/6/2022).  

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

triển khai thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2022 

1. Kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành Kết luận thanh tra 02 cuộc/02 

đơn vị. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch. 

2. Tiếp tục kiểm tra công tác chi ngân sách năm 2021 và 03 tháng đầu năm 

2022 đối với 03 UBND xã (Thái Bình, Lâm Ca, Kiên Mộc) và công tác quản lý, 

sử dụng kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ đối với Ban Quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng huyện.  

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. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy định về công 

khai, minh bạch trên các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để 

xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. 

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

                                                           

5- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 01 đơn, đã giải quyết 01/01 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

- Đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn giải quyết là 03 đơn, đã giải quyết 03/03 đơn, đạt tỷ 

lệ 100%. 

- UBND các xã, thị trấn giải quyết: 27/46 đơn; còn 19 đơn đang xem xét, giải quyết. 



4 

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

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- UBKT Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan CM, đơn vị SN trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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