
 
BÁO CÁO 

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

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa X. 

 

Thực hiện văn bản số 1234/UBND-NC ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng 

đầu năm 2022 và ý kiến chỉ đạo theo Thông báo Kết luận của Thường trực 

HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND 

huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) số 171/TB-HĐND ngày 02/6/2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện. 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 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 như sau: 

A. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thanh tra hành chính (số liệu tại các biểu số: 01/TTr, 02/TTr, 

02/QLNN) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra  

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra huyện đã triển khai 02 cuộc 

thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; các khoản thu, chi ngoài 

ngân sách nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong đó, 01 đơn vị Trung 

tâm Văn hoá thông tin và Thể thao huyện Chư Sê; 04 đơn vị tại các trường học 

(TH&THCS Trần Hưng Đạo; THCS Nguyễn Khuyến; TH&THCS Huỳnh Thúc 

Kháng; THCS Nguyễn Chí Thanh). 

- Số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: không 

b) Kết luận thanh tra (Biểu số 01/TTr). 

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 02 cuộc. 

- Số đơn vị được thanh tra: 05 đơn vị. 

- Phát hiện vi phạm: Chi chưa đúng nguyên tắc tài chính.  

- Kiến nghị xử lý vi phạm: Các đơn vị tổ chức họp kiểm điểm rút kinh 

nghiệm, phân định rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan đến sai sót 

để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí và 

thu hồi số tiền chi không đúng. 
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Thu hồi số tiền chi không đúng 40.299.770 đồng
1
. 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr) 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo (tổng số: 02); 

- Tiến độ thực hiện kết luận: Số kết luận đã hoàn thành: 02, số kết luận 

chưa hoàn thành việc thực hiện: 0. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: các đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm 

rút kinh nghiệm, phân định rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan 

đến sai sót để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong công tác quản lý, sử dụng 

kinh phí và nộp lại số tiền chi không đúng. 

d) 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 2022 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 2022. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên đề: Đã ban hành Quyết định thành lập 3 

đoàn thanh tra chuyên đề: Về việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, 

Nhà nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Chư Sê; Thanh tra việc triển 

khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ 

năm 2015- 2020; Thanh tra việc thực hiện phân lô bán nền, việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020. 

- Kết quả: Hiện Thanh tra huyện đang dự thảo Kết luận thanh tra chuyên 

đề việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2015-

2020 trên địa bàn huyện Chư Sê. 

3. 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 (Biểu số 02/QLNN) 

 - Số văn chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: 

UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, như: Quyết định số 969/QĐ-UBND về 

ngày 16/12/2021 của UBND huyện việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022…  

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra đang được triển khai thực hiện theo kế 

hoạch đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Đang dự thảo báo cáo một 

đoàn thanh tra chuyên đề, và tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch. 

2. Về mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Tiến độ thanh tra 

đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

                                         
1
  - TT VHTT&TT: 18.929.770 đồng 

    - TH&THCS Trần Hưng Đạo: 5.130.000 đồng 

    - THCS Nguyễn Khuyến: 6.060.000 đồng 

    - TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng: 5.380.000 đồng 

    - THCS Nguyễn Chí Thanh: 4.800.000 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 

- Kết luận thanh tra chuyên đề việc thực hiện các chính sách dân tộc của 

Đảng, Nhà nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Chư Sê và các đoàn 

thanh tra theo kế hoạch. 

- Tiếp tục thanh tra đối với việc triển khai, thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2015- 2020 và thanh tra việc 

thực hiện phân lô bán nền, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2015-2020. 

- 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... 

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. 

- 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 

Trong  6 tháng đầu năm 2022, tổng số đơn toàn huyện đã tiếp nhận là 99 đơn 

(02 khiếu nại, 04 tố cáo, 93 đơn kiến nghị, đề nghị). Nội dung: Hồ sơ thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi cấp lại Giấy CNQSD đất 

do cấp sai quy định, kiến nghị thu hồi đất, tranh chấp đất đai... 

a) Về khiếu nại: Tổng số đơn khiếu nại 06 tháng đầu năm: 02 đơn. Nội 

dung: chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, cấp giấy 

CNQSD đất… 

b) Về tố cáo: Tổng số đơn tố cáo 06 tháng đầu năm: 04 đơn, tăng 04 đơn 

so với cùng kỳ năm 2021 (do chuyển từ cuối năm 2021 sang). Nội dung: tố cáo 

về việc cho vay mượn, cấp giấy chứng nhận QSD đất. 

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 (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

- Kết quả tiếp công dân: Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã tiếp 

được 18 ngày với 105 người đến thắc mắc, kiến nghị. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 

03/XLD, 04/XLD) 

a) Tổng số: 99 đơn
2
. 

                                         
 
2
- Cấp huyện 48 đơn/48vụ việc, (gồm: 01 khiếu nại; 47 kiến nghị, phản ánh); 

   - Cấp xã: 51 đơn/51 vụ việc (gồm: 04 tố cáo, 01 khiếu nại, 46 kiến nghị, phản ánh) 
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- Tiếp nhận trong kỳ: 84 đơn; 

- Kỳ trước chuyển sang: 15 đơn (04 đơn tố cáo, 11 đơn kiến nghị) 

- Số đơn đã xử lý: 99 đơn/99 tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ và kỳ trước 

chuyển sang; 

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 99 đơn. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung:  

+ Số đơn khiếu nại: 02/02 vụ việc; 

+ Số đơn tố cáo: 04/04 vụ việc; 

+ Số đơn kiến nghị, phản ánh: 93/93 vụ việc; 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn 72/99 vụ việc đã giải quyết
3
. Trong đó: 02 đơn khiếu nại, 04 đơn 

tố cáo, 66 đơn kiến nghị. 

+ Số đơn 27/99 vụ việc đang giải quyết
4
. Trong đó: 27 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: 99 đơn/99 vụ việc; 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0 đơn/0vụ việc. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

- Tổng số 99 đơn/99 vụ việc (02 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 93 đơn kiến 

nghị); 

- Đã giải quyết 72 đơn/99 vụ việc (khiếu nại: 02, tố cáo: 04, kiến nghị, 

phản ánh: 66)/99 vụ việc phải giải quyết; tỷ lệ 72,7%. 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ) 

- Tổng số đơn: 02, đã giải quyết: 02 đơn. Trong đó, 01 rút đơn, tỷ lệ giải 

quyết: 100%. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo (03/KQGQ, 04/KQGQ) 

- Tổng số đơn: 04, đã giải quyết: 04 đơn (rút đơn); tỷ lệ giải quyết: 100% 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh  

- Tổng số đơn: 93, đã giải quyết: 66 đơn; tỷ lệ giải quyết: 71% 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- UBND huyện luôn 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 

                                         
 
3
 - Cấp huyện: 44 đơn/44 vụ việc (gồm: 01 khiếu nại; 43 kiến nghị, phản ánh); 

    - Cấp xã: 28 đơn/28 vụ việc (gồm: 04 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 23 kiến nghị, phản ánh) 

 
4 
- Cấp huyện: 04 đơn/04 vụ việc, (gồm: 04 kiến nghị, phản ánh); 

   - Cấp xã: 23 đơn/23 vụ việc (gồm: 23 kiến nghị, phản ánh) 
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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 thủ trưởng đơn vị 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 

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 

- Mặc dù được tuyên truyền, phổ biến, tổ chức 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. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa am hiểu các quy 

định của pháp luật, vẫn phát sinh đơn thư, khiếu nại đến cơ quan không thuộc thẩm 

thẩm quyền; một số đơn vị, UBND cấp xã giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

chưa đảm bảo trình tự theo quy định.   

3. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên cũng gây ảnh 

hưởng 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; một số người dân còn lợi 

dụng việc khiếu nại, tố cáo gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. 

* 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 xảy ra, còn nhiều hạn chế trong công tác giải 

phóng mặt bằng. 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Trong thời gian tới, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, 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… hiện nay đã và đang được tiến hành giải quyết 

xong các vụ việc khiếu nại. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- 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; 
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- 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.  

- Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. 

- Phối hợp mở 01 lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư, phòng chống tham nhũng. 

C.  CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

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 22/KH-UBND, ngày 22/01/2022 về 

việc thực hiện công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn huyện. 

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.  

Tiếp tục 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 
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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 

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. Thường xuyên rà soát, thực hiện theo 

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 

Đầu năm 2022, UBND huyện đã triển khai việc kê khai tài sản thu nhập năm 

2021 theo kế hoạch hàng năm của huyện: Trên địa bàn huyện có 260/260 người đã 

kê khai, tỷ lệ 100%. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

https://qlvbdhchuse.gialai.gov.vn/
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Trong 6 tháng đầu năm 2022 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, xử lý vụ việc tham nhũng nào. 

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài nhà nước: Không 

5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

  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 túc 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; đồng thời 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 
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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. 

- 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 22/KH-

UBND, ngày 22/01/2022 về việc thực hiện công tác PCTN năm 2022 trên địa 

bàn huyện; 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.  

- Thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống tham 

nhũng tại một số đơn vị. 

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 06 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của huyện Chư Sê. UBND huyện báo cáo Kỳ 

họp thứ Năm - HĐND huyện, khóa X./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;  

- Chi cục Thống kế huyện;  

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu VT, CVNC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Rmah H’ Bé Nét 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-28T16:58:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Rmah H’Bé Nét<netrh.chuse@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-28T16:58:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê<ubndchuse@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




