ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ SÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 314 /BC-UBND

Chư Sê, ngày 21 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị
của công dân; thanh tra kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện thông báo Kết luận số16/TB-HĐND ngày 07/7/2021 của Thường
trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ HaiHĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện Chư Sê báo cáo tình
hình công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra kinh tế-xã hội và công tác
phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 (số liệu đến 30/6/2021) như sau:
A. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc triển khai các cuộc thanh tra
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra huyện đã triển khai 04 cuộc
thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2021 (trong đó: 03 cuộc đã có kết
luận, 01 cuộc đang triển khai).
- Số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: không
2. Kết luận thanh tra
- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 03 cuộc
+ Kết luận thanh tra tình hình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, các
khoản đóng góp, hỗ trợ, các khoản thu, chi học phí tại trường PTDT bán trú
THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun, huyện Chư Sê.
+ Kết luận thanh tra về tình hình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước,
các khoản đóng góp, hỗ trợ, các khoản thu, chi học phí tại trường PTDT bán
trú Tiểu học Lê Lợi, xã Ayun, huyện Chư Sê.
+ Kết luận cuộc thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh
phí của ngân sách Nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê.
- Đang triển khai cuộc thanh tra tình hình quản lý và sử dụng ngân sách
nhà nước, các khoản đóng góp ngoài ngân sách, công tác tổ chức huy động vốn
để xây dựng cơ sở hạ tầng và việc thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng tại UBND xã HBông, huyện Chư Sê.
- Số đơn vị được thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra: 03 đơn vị
(Trường PTDT bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun, huyện Chư Sê,
Trường PTDT bán trú Tiểu học Lê Lợi, xã Ayun, huyện Chư Sê, Văn phòng
HĐND-UBND huyện Chư Sê)
- Phát hiện vi phạm: Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là
một số chứng từ chi sủa chữa không có báo hỏng, không có đề nghị sửa chữa từ
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bộ phận chuyên môn; mua sắm vật dụng không xuất trực tiếp cho người sử
dụng, hóa đơn đỏ người mua hàng không ký, một số chứng từ chi không đảm
bảo quy định…
Qua thanh tra, Đoàn Thanh tra đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị khắc phục
những thiếu xót trong việc lập chứng từ thanh toán một số khoản chi để công tác
quản lý tài chính của các đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
- Kiến nghị xử lý vi phạm:
+ Xử lý về kinh tế: Thu hồi số tiền chi không đảm bảo 10.989.840 đồng
+ Xử lý trách nhiệm: Yêu cầu các đơn vị trường tổ chức họp kiểm điểm
rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan.
- Kiến nghị hoàn thiện (thêm mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ) cơ chế, chính
sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra.
+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng TC-KH huyện hướng dẫn các đơn
vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị bám sát các chế độ quy định
nhằm đưa hoạt động quản lý tài chính đi vào nề nếp đúng quy định của pháp luật
hiện hành.
+ Đoàn thanh tra đề nghị các đơn vị có biện pháp chấn chỉnh kịp thời
những sai sót trong công tác chi Ngân sách, thực hiện đầy đủ và đúng quy định
về chứng từ do Bộ Tài chính quy định; Đồng thời phải theo dõi chặt chẽ tài sản,
công cụ dụng cụ để quản lý tốt tài sản chung của trường tránh làm thất thoát tài
sản nhà nước.
3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo (Tổng số: 03; trong
đó có số kết luận được kiểm tra trực tiếp: 3); số kết luận đã hoàn thành: 03.
- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Các đơn vị được thanh tra đã tiến hành
họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận
thanh tra gửi về Thanh tra huyện theo dõi, tổng hợp.
4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật
về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
Căn cứ quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của UBND
huyện. Thanh tra huyện Chư Sê tiến hành Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn
vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong quý IV năm 2021.
5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng
- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị
trấn chủ động triển khai, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp
tỉnh, Huyện ủy để người dân hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy
định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng, như: Quyết định số 1063/QĐ-UBND về việc phê
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duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021; Văn bản số 05/UBND-NC ngày 05/01/2021
của UBND huyện về việc tăng cường đối thoại hòa giải ở cơ sở và công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 06/CV-TTr ngày 12/01/2021 của Thanh tra
huyện về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Quyết định số
17/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê về việc Thành
lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 340/QĐUBND ngày 20/4/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc Thành lập Tổ công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phục vụ bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…
6. Xây dựng lực lượng
- Tổng số cán bộ, công chức hiện có tại cơ quan thanh tra: 04 người (trong
đó tương đương Thanh tra viên chính: 01, tương đương thanh tra viên: 01,
chuyên viên: 02).
- Biến động tăng, giảm số lượng công chức: Trong 6 tháng đầu năm 2021
cơ quan Thanh tra huyện Chư Sê có 01 đồng chí chuyển vị trí công tác (Chủ tịch
UBND xã IaPal, huyện Chư Sê), 01 đồng chí mới được điều về làm phó Chánh
thanh tra.
- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: 02 đồng
chí. (Trong đó: Nhu cầu đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên: 01 đồng chí; Nhu cầu
đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên chính: 01 đồng chí).
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch đã được Chủ
tịch UBND huyện phê duyệt. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện sai
phạm và thu hồi số tiền 10.989.840 đồng.
2. Về mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Tiến độ thanh tra
đảm bảo theo kế hoạch đề ra
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện
tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như xây
dựng, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công...
- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra tại các đơn vị theo kế hoạch đã
được phê duyệt;
- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thanh tra và tiến hành
cuộc thanh tra các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh tại các trường học
do UBND huyện quản lý;
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
và khi cấp trên giao.
B. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:
1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

4
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số đơn toàn huyện đã tiếp nhận là
110 đơn (06 khiếu nại, 03 tố cáo, 101 đơn kiến nghị, đề nghị). Tăng 30 đơn so với
cùng kỳ năm 2020. Nội dung: Hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, đề nghị thu hồi cấp lại Giấy CNQSD đất để cấp lại, giải quyết chế độ chính sách,
bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, ô nhiễm môi trường...
a) Về khiếu nại: Tổng số đơn khiếu nại 6 tháng đầu năm: 06 đơn, không
tăng so với cùng kỳ năm 2020. Nội dung: chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bồi
thường, hỗ trợ khi thu hồi đất…
b) Về tố cáo: Tổng số đơn tố cáo 6 tháng đầu năm: 03 đơn, tăng 03 đơn so
với cùng kỳ năm 2020. Nội dung: Tố cáo viên chức văn phòng đăng ký đất đai,
tố cáo nguyên cán bộ xã tham ô tài sản, tố cáo xe chở đất gây bụi, làm chết cà
phê…Qua giải quyết đơn tố cáo viên chức văn phòng đăng ký đất đại là tố cáo
sai, đơn tố cáo nguyên cán bộ xã không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, tố
cáo xe chở đất gây bụi làm chết cà phê là tố cáo sai.
2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo
- Nhận thức và ý thức của một số người dân về chính sách, pháp luật về
đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiếp
được 107 lượt với 128 người đến thắc mắc, kiến nghị (tăng 46 lượt, 36 người so với
cùng kỳ năm 2020).
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
a) Tổng số:
- Tiếp nhận trong kỳ: 110 đơn1, tăng 30 đơn so với cùng kỳ năm 2020;
- Kỳ trước chuyển sang: 09 đơn (03 đơn khiếu nại, 06 đơn kiến nghị)
- Số đơn đã xử lý: 106/119 tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ và kỳ trước
chuyển sang;
- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 118 đơn.
b) Phân loại, xử lý đơn
- Phân loại theo nội dung:
+ Số đơn khiếu nại: 09/09 vụ việc;
+ Số đơn tố cáo: 02/02 vụ việc;
+ Số đơn kiến nghị, phản ánh: 107/107 vụ việc;
- Phân loại theo tình trạng giải quyết
+ Số đơn 106/106 vụ việc đã giải quyết2. Trong đó: 08 đơn khiếu nại, 03
đơn tố cáo, 95 đơn kiến nghị.
1

.- Cấp huyện 80 đơn/80 vụ việc, (gồm: khiếu nại: 06; tố cáo 02; kiến nghị, phản ánh: 72);
- Cấp xã: 30 đơn/30 vụ việc (gồm: tố cáo 01, kiến nghị, phản ánh 29 đơn)
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+ Số đơn 13/13 vụ việc đang giải quyết3. Trong đó: 01 đơn khiếu nại,12
đơn kiến nghị
+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0,
c) Kết quả xử lý đơn
- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 106 đơn/106 vụ việc;
- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0 đơn/0 vụ việc.
3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc
thẩm quyền
- Tổng số 118 đơn/118 vụ việc (09 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 107 đơn
kiến nghị);
- Đã giải quyết 105 vụ việc/105 đơn (khiếu nại: 08, tố cáo: 02, kiến nghị,
phản ánh: 95)/118 vụ việc phải giải quyết; tỷ lệ 89%.
a) Kết quả giải quyết khiếu nại
- Tổng số đơn: 09 đơn, đã giải quyết: 08 đơn; tỷ lệ giải quyết: 88,9%
b) Kết quả giải quyết tố cáo
- Tổng số đơn: 02, đã giải quyết: 02 đơn; tỷ lệ giải quyết: 100%
c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh
- Tổng số đơn: 107, đã giải quyết: 95 đơn; tỷ lệ giải quyết: 88,8%
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
- UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân. Chỉ đạo Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp thực hiện công tác tiếp công dân tại Trụ sở,
giảm được số lượng công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đông người
và vượt cấp.
- Hàng năm, tổ chức thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã trong công
tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đồng thời hướng dẫn cán
bộ công chức xã tổ chức tiếp công dân đúng quy định; chỉ đạo Hội đồng phổ biến
giáo dục pháp luật các cấp xây dựng kế hoạch đưa việc tuyên truyền tiếp công dân
vào nội dung phổ biến pháp luật thường xuyên.
- Nhận thấy công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên
UBND huyện chú trọng tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột
2

- Cấp huyện 84 đơn/84 vụ việc, (gồm: 08 khiếu nại; 02 tố cáo; 74 kiến nghị, phản ánh);
- Cấp xã: 22 đơn/22 vụ việc (gồm: 01 đơn tố cáo, 21 đơn kiến nghị, phản ánh)
3
- Cấp huyện 05 đơn/05 vụ việc, (gồm: 01 khiếu nại; 04 kiến nghị, phản ánh);
- Cấp xã: 08 đơn/08 vụ việc (08 đơn kiến nghị, phản ánh)
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xuất để tiếp nhận các ý kiến của công dân, giải quyết kịp thời các vấn đề
khiếu nại, tố cáo phát sinh.
2. Tồn tại, hạn chế
- Vẫn còn tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, khiếu nại, tố
cáo; lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
- Chưa tổ chức mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện
thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
3. Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan:
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Thanh tra
huyện chưa tham mưu cho UBND huyện tổ chức lớp tập huấn về công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch đã đề ra.
- Nhận thức và ý thức của một số người dân về chính sách, pháp luật về
đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác tuyên truyền về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
đã được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.
- Hồ sơ quản lý đất đai theo quy định chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng
lấn chiếm và tranh chấp đất đai xẩy ra.
IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
Trong thời gian tới, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, mức độ phức tạp
và khiếu kiện đông người có xu hướng giảm vì vấn đề nổi cộm về khiếu nại, tố
cáo của UBND huyện là tranh chấp đất đai, đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất… đã
và đang được tiến hành giải quyết hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021
- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp
công dân và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/05/2012 của Thủ tướng Chính
phủ và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện Chương trình của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số
35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh trong năm;
Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện đôn đốc Thủ trưởng các phòng ban, Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xác minh, xem xét kết luận, giải quyết các đơn
thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng Luật khiếu nại, Luật tố cáo.
- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo đúng quy định.
C. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
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1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định
của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của
bộ, ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương,
chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
- UBND huyện chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức
triển khai, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, gồm: Luật
Phòng phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018...cho cán bộ,
công chức và nhân dân trên địa bàn huyện bằng hình thức ra văn bản hướng dẫn
tuyên truyền thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành của huyện.
- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 22/01/2021 về
việc thực hiện công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số
50/KH-UBND, ngày 11/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác kê khai tài
sản, thu nhập lần đầu theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng năm
2018 tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chư Sê…
- UBND huyện thực hiện báo cáo số 70/BC-UBND, ngày 22/02/2021 về
tổng kết chiến lược Quốc gia PCTN và Kế hoạch thực hiện UNCAC theo Công
văn số 38/TTr-PCTN, ngày 18/01/2021 của Thanh tra tỉnh.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ
quan, tổ chức, đơn vị
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động
Triển khai thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011-2020. UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong
hoạt động và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện nghiêm túc thực hiện
nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động gắn với
cải cách thủ tục hành chính; Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành điện
tử vào tại cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Triển khai thực hiện “cơ chế một cửa
liên thông” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO
9001:2015 trên địa bàn huyện.
b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của UBND huyện, đã thường xuyên chỉ
đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện tăng cường hoàn thiện
các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong
quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác
đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối
với cán bộ, công chức, viên chức...
c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc
thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn làm việc trong bộ
máy chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn.
Thông qua các cuộc họp, tổ chức quán triệt nội dung Điều 20, Luật phòng,
chống tham nhũng năm 2018 quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ,
quyền hạn; Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực
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hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng
xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm
phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách
nhiệm, đạo đức công vụ. Nhìn chung toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện đúng quy định về
quy tắc ứng xử, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong công sở.
d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ,
quyền hạn
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nội vụ thực hiện công tác chuyển đổi vị trí
công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND
huyện đang triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức
vụ, quyền hạn theo đúng quy định.
đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
- Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Thông tin
tỉnh cùng với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào cải cách
hành chính của các cấp chính quyền huyện Chư Sê, nên đã có những kết quả
đáng khích lệ, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết các
thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước
tại huyện được xem là một giải pháp hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ,
hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật các thủ tục
hành chính với trang điện tử: https://qlvbdhchuse.gialai.gov.vn/ được sử dụng đồng
bộ trong các cơ quan, đơn vị.
- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị
20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương
qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Tính đến nay,
toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện đã thực hiện thanh toán cá
nhân qua tài khoản.
e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn
Trong 6 tháng đầu năm 2021,UBND huyện đã triển khai việc kê khai tài
sản lần đầu theo kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Uỷ ban nhân dân
(UBND) tỉnh Gia Lai và văn bản số 92/TTr-PCTN ngày 04/3/2021 của Thanh tra
tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kê khai
TSTN lần đầu theo kế hoạch của UBND tỉnh: Trên địa bàn huyện có 394/394 người
đã kê khai, tỷ lệ 100%.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Sê qua công tác
thanh tra, kiểm tra, hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra chưa phát hiện
vụ việc tham nhũng.
4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
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UBND huyện đã phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp
luật về PCTN, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục
pháp luật về PCTN cho các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.
Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng của Hội đồng nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức thành viên các cấp, UBND huyện nghiêm tục nghiên cứu, xem xét, tiếp thu
và giải quyết các kiến nghị, kết luận trong công tác PCTN.
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị,
Chủ tịch UBND xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh
đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chỉ đạo Ban tiếp công dân huyện, cán bộ, công chức
được phân công tiếp dân, làm việc với dân phải nêu cao đạo đức công vụ, ý thức,
cán bộ, công chức trực tiếp nhận thông tin phải báo ngay cho lãnh đạo cơ quan
hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp để tiến hành xem xét, làm rõ; đồng thời triển khai
những biện pháp phù hợp để bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm cá
nhân trong việc bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo.
Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn
thể chính trị xã hội huyện trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các
hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí đến đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện được quan tâm tổ
chức thực hiện, qua đó nâng cao vai trò đấu tranh tố giác tội phạm trong quần
chúng nhân dân, nhất là các tội phạm về tham nhũng.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
- Công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai và ngày được các tầng lớp
nhân dân quan tâm.
- Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện theo đúng
nội dung Chương trình công tác đã đề ra, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
đã trở thành việc làm thường xuyên đối với nhiều cơ quan, đơn vị và từng bước
phát huy tác dụng.
- Các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về thực hiện các
tiêu chuẩn, chế độ, định mức ban hành. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công
tác quản lý nguồn kinh phí được giao, ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã
chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí phù hợp với nguồn kinh phí được
giao nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời, tiếp tục xây dựng
chương trình, điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở thực hiện ngân
sách. Riêng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về tài chính đều hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài sản, sử dụng
lao động hợp lý, tăng thêm thu nhập cho người lao động, việc quản lý, sử dụng
kinh phí tại các đơn vị luôn được đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm triệt để
kinh phí hoạt động.
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- Trong 6 tháng đầu năm 2021, 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện
công bố công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình giải
quyết, thời gian giải quyết và mức thu các loại phí lệ phí... dưới nhiều hình thức
nhưng phổ biến nhất là tại trụ sở cơ quan, đơn vị để tạo thuận lợi cho tổ chức và
công dân khi đến giao dịch.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ,
ĐỀ XUẤT
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về
PCTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp theo Kế hoạch số 17/KHUBND, ngày 22/01/2021 của UBND huyện về việc thực hiện công tác PCTN
năm 2021 trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về PCTN, trong đó chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham
nhũng; nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ,
công chức, viên chức trước hết là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện
công tác PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị;
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm người có hành vi sai phạm theo quy định của
pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo nội
dung Chương trình công tác đã đề ra.
- Quan tâm, kiểm tra và giải quyết đơn thư, tin báo tố cáo hành vi tiêu
cực, tham nhũng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo hướng đi vào chiều
sâu, có trọng tâm, trọng điểm.
- Chú trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp
luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo; thanh tra kinh tế xã hội và phòng, chống tham nhũng 6 tháng
đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện Chư Sê./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện (BC);
- Huyện uỷ (BC);
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND- UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Chi cục Thống kế huyện;
- Chi bộ TTr - T.pháp;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Rmah H’Bé Nét
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