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THÔNG BÁO 

Kết quả làm việc QLNN về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Hương Sơn 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra theo quy 

định của pháp luật. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Thanh tra tỉnh đã làm việc với 

UBND huyện Hương Sơn về kết quả hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  

Dự buổi làm việc về phía Thanh tra tỉnh có đ/c Phan Tiến Phú - Phó Chánh 

Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo, công chức các phòng nghiệp vụ 1, 3. Về phía 

UBND huyện Hương Sơn có đ/c: Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện, 

Trần Bình Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện: Văn phòng UBND, 

Thanh tra huyện, phòng Nội vụ, phòng Lao động thương binh và Xã hội, phòng 

Tài nguyên và Môi trường. 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh tra, tiếp dân, giải 

quyết KN, TC và PCTN năm 2017, chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018 

của UBND huyện Hương Sơn; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi 

làm việc. Thanh tra tỉnh thông báo kết quả một số nội dung chủ yếu như sau: 

  I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, sự phối 

hợp của các phòng, ban, năm 2017 thanh tra huyện Hương Sơn đã thực hiện 

nhiệm vụ, với kết quả khá toàn diện, rõ nét trên các mặt công tác thanh tra, tiếp 

dân, giải quyết KN,TC và PCTN, góp phần ổn định tình hình chính trị và an 

toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra và thực hiện kết luận, kiến 

nghị sau thanh tra năm 2017  

a) Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017:  

Năm 2017, Thanh tra huyện chỉ tổ chức 01/02 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội 

theo kế hoạch, điều chỉnh, không thực hiện 01 cuộc thanh tra do trùng với kế 

hoạch của Sở Tài chính. Qua thanh tra phát hiện và yêu cầu chấn chỉnh sai sót về 

quản lý, về kinh tế phát hiện, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền: 

33.973.484 đồng. Đã thu hồi về Ngân sách huyện 100 %.  

b) Thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán: 

Năm 2017 trên địa bàn huyện có 01 cuộc thanh tra công tác quản lý tài 

chính ngân sách do Thanh tra Sở Tài chính thực hiện. Tổng số tiền xử lý về kinh 
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tế: 662.337.087 đồng (thu hồi về ngân sách tỉnh: 241.083.000 đồng, thu hồi về 

ngân sách xã: 53.922.000 đồng; giảm trừ thanh toán các nhà thầu thi công: 

27.445.087; giảm hợp đồng các nhà thầu thi công các dự án công trình XDCB: 

317.665.000 đồng; xử lý khác: 22.222.000 đồng). Các đơn vị có sai phạm đã 

thực hiện kết luận thanh tra, tỷ lệ thu hồi và giảm trừ thanh toán đã được thực 

hiện, đạt tỷ lệ 100%. 

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

a) Công tác tiếp công dân: 

Sau khi Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-

CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tiếp công dân, có hiệu lực, UBND huyện Hương Sơn đã thành lập Ban 

Tiếp công dân của huyện, bố trí phòng tiếp công dân tại tầng 1 dãy nhà làm việc 

của Trung tâm hành chính công, các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tiếp 

dân cơ bản được đảm bảo. 

 Năm 2017, toàn huyện đã tiếp 410 lượt người, tăng 13 lượt so với cùng kỳ 

năm 2016; nhận 139 đơn, tăng 01 đơn so với cùng kỳ năm 2016 (khiếu nại: giảm 

03; tố cáo: giảm 06; KNPA: tăng 10); Trong đó:  

+ Cấp xã tiếp 384 lượt người, 83 đơn (đơn thuộc lĩnh vực hành chính 79 

đơn; thuộc lĩnh vực Tư pháp: 04 đơn). Trong đó: Khiếu nại: 02; tố cáo: 05; 

KNPA: 76. 

+ Cấp huyện tiếp 26 lượt người, nhận 56 đơn (đơn thuộc lĩnh vực hành 

chính 55 đơn; thuộc lĩnh vực Tư pháp: 01 đơn). Trong đó: Khiếu nại: 03; tố cáo: 

06; KNPA: 47. 

Công tác tiếp dân được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, 

32/32 xã, thị trấn đã có phòng tiếp dân, có nội quy tiếp công dân và duy trì tốt 

công tác tiếp dân.   

b) Công tác xử lý đơn và giải giải quyết KNTC:  

Tổng số đơn phải giải quyết trong năm là: 134 đơn. Trong đó:  

- Cấp xã đã giải quyết 72/79 đơn, đạt tỷ lệ 91,14%.  

- Đơn thuộc cấp huyện giải quyết 55 đơn, đã giải quyết 55/55, tỷ lệ 100%. 

- Đến thời điểm tháng 4/2018, còn 01 vụ việc đang tiếp tục giải quyết 01: 

ông Nguyễn Văn Dụng, thôn Quyết Thắng, Sơn Kim 2 tố cáo bà Hoàng Thị 

Hiên, thôn trưởng lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định, hướng dẫn 

của nhà nước 

Hiện tại, trên địa bàn huyện không có đơn thư tồn đọng. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 26/5/2016 thực hiện 

Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; kế hoạch số 15-KH/HU ngày 
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09/9/2016 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết 

luận số 03-KL/HU về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, Chỉ thị số 

50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 

lý các vụ việc tham nhũng; UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-

CTUBND ngày 20/3/2017 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 

20/7/2017 về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTN. 

 + Thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017: Huyện đã triển khai, hoàn 

thành công tác kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2017 và  có báo cáo số 

32/BC-UBND ngày 28/3/2018, kết quả toàn huyện có 765/766  (99,87%) người 

đã thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập. Thanh tra huyện đã 

tổng hợp, tham mưu báo cáo kê khai tài sản thu nhập năm 2017 đảm bảo thời 

gian, mẫu biểu quy định. 

4. Một số nội dung khác  

- Công tác thông tin, báo cáo: Huyện đã thực hiện chế độ thông tin báo 

cáo theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 

13/10/2014, chất lượng, nội dung và số liệu trong các báo cáo đảm bảo. 

- Về tổ chức, biên chế thanh tra huyện: Hiện nay, Thanh tra huyện có 

03 CBCC, đã bổ sung kiện toàn Chánh thanh tra (do đồng chí Chánh thanh tra 

nghỉ hưu từ 01/4/2018), từ 01/8/2018  một đồng chí Thanh tra viên sẽ tiếp tục 

nghỉ hưu. Về cơ bản CBCC thanh tra huyện Hương Sơn có trình độ chuyên môn 

và năng lực công tác, tuy nhiên lực lượng quá mỏng nên chưa đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

- Việc xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 

2018: 

Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm được thực hiện 

theo quy định, dự thảo kế hoạch thanh tra năm đã được gửi để Thanh tra tỉnh 

cho ý kiến trước khi phê duyệt, đảm bảo đúng định hướng và trách chồng chéo. 

* Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế: 

Biên chế lực lượng Thanh tra huyện còn ít, chưa triển khai được nhiều cuộc 

thanh tra kinh tế xã hội và trách nhiệm, trang bị máy móc, thiết bị làm việc còn 

chưa đầy đủ.  

+ Công tác tiếp công dân thường xuyên ở cấp xã hiện do công chức Tư 

pháp kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp tiếp dân chưa được thực hiện đầy đủnên một 

số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số xã đang thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, nên việc quy hoạch trụ sở có những thay đổi, do đó việc bố trí 

phòng tiếp dân độc lập còn những khó khăn. 

+ Việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN vào thực tế địa 

phương, nhất là tại xã, thị trấn còn lúng túng. Mối quan hệ phối hợp giữa các 

cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN chưa rõ nét. 
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II. Để thực hiện tốt công tác thanh Tra năm 2018, Thanh tra tỉnh đề 

nghị UBND huyện tập trung một số nội dung sau: 

- Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nghiệp vụ về thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN trên địa bàn.  

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2018 đảm bảo nội dung, 

thời gian, chất lượng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

thanh tra, tiếp dân, KNTC và PCTN của thủ trưởng các đơn vị, địa phương.  

- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ, tiếp dân thường 

xuyên theo quy định, tăng cường công tác đối thoại; tiếp nhận, phân loại, xử lý 

đúng đơn thư, chỉ đạo các địa phương năm chắc tình hình khiếu nại của công 

dân, hỗ trợ, giúp các địa phương có vụ việc phát sinh giải quyết ngay tại cơ sở.  

Đối với kiến nghị cấp giấy CNQSD đất của 15 hộ dân ở thị trấn Phố Châu 

đề nghị Chủ tịch UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển 

khai thực hiện Thông báo số 267/TB-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh. 

- Cân đối ngân sách, thực hiện chế độ theo quy định cho cán bộ làm công 

tác tiếp công dân ở cấp huyện, xã. 

- Thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng; kê khai và công khai tài sản, thu nhập hàng năm. 

- Bổ sung biên chế cho Thanh tra huyện, để đảm bảo thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu KNTC và PCTN. 

Trên đây là nội dung, kết quả  làm việc quản lý nhà nước của Thanh tra 

tỉnh với UBND huyện Hương Sơn về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết 

khiếu KNTC và PCTN năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, Thanh tra tỉnh thông báo 

để UBND huyện Hương Sơn biết và có biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện./.  
  

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để bc);                                                                          

- Lãnh đạo T.T tỉnh (qua IO); 

- Huyện uỷ, UBND huyện Hương Sơn; 

- Thanh tra huyện Hương Sơn; 

- Lưu VT; Đoàn KT.                        

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

                            (Đã ký) 

 

 

Phan Tiến Phú 
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