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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƢ PĂH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 356/BC-UBND                Chư Păh, ngày 10 tháng 9 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng  

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện văn bản số 1757/UBND-KTTH ngày 24/8/2020 của UBND 

tỉnh, Công văn số 322/TTr-VP ngày 25/8/2020 của Thanh tra tỉnh về việc đề 

nghị báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2020.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện, kết quả 

như sau: 

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020 

I. Kết quả thực hiện công tác thanh tra 

1) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số cuộc đang thực hiện: 04 cuộc (02 cuộc kỳ trước chuyển sang). 

- Về hình thức: 03 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất; 

- Về tiến độ: 01 cuộc kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; 02 cuộc đã ban 

hành kết luận.  

2) Kết luận thanh tra: 02 cuộc.. 

- Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối 

vơi Chủ tịch UBND các xã: Ia Ka, Nghĩa Hưng và Hòa Phú. Kiến nghị kiểm 

điểm rút kinh nghiệm 6 cá nhân (Chủ tịch UBND xã và công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã). 

- Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và 

vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn huyện. Qua thanh tra, đã 

phát hiện những tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, sử 

dụng và đề ra biện pháp sửa chữa khắc phục kịp thời sau kết luận thanh tra. Cụ 

thể như sau:   

+ Yêu cầu BHXH huyện phải thực hiện nhiệm vụ chi 1.028.548.498 đồng. 

Trong đó: Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa chi 69.024.074 đồng cho 

các đối tượng được thụ hưởng đang kết dư tại đơn vị chưa chi. Đồng thời, xây 

dựng phương án chi trả số tiền chăm sức khỏe ban đầu (1%, 5%) giai đoạn 

(2014-2019) số tiền 959.524.424 đồng của các đơn vị trường học được thụ 

hưởng nhưng BHXH huyện chưa trích. 

+ Yêu cầu các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm gồm: 03 tập thể và 07 cá nhân 

có liên quan. Kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại, hạn chế 

đã chỉ ra sau Kết luận Thanh tra. 
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+ Phát hiện sai phạm và thu hồi của các đơn vị nộp vào ngân sách huyện 

số tiền 45.873.026 đồng (Trong đó: Trung tâm y tế huyện: 7.302.026 đồng; 

Trung tâm y tế cao su: 38.571.000 đồng). 

+ Chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát lại việc lập, thẩm định, phê 

duyệt danh sách mua thẻ BHYT và việc lập dự toán, thanh quyết toán nguồn 

kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ 

trợ đóng theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản điều chỉnh bổ sung 

có liên quan theo từng thời kỳ.   

- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo: Không có. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không có. 

4) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực: Không có. 

II. Công tác giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

1. Công tác tiếp dân: 

1.1. Cấp huyện: 

a) Kết quả tiếp công dân:  128 người/141 người. 

- Tiếp thường xuyên:   80 lượt/88 người. 

- Tiếp dân định kỳ:      48 lượt/53 người. 

- Tiếp dân đột xuất:    Không có. 

b) Nội dung tiếp công dân:  

Phản ánh, bức xúc về Bộ phận một cửa, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai về đất đai như cấp mới, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân bổ 

sung và trả hồ sơ nhiều lần, trả hồ sơ không đúng hẹn, việc bổ sung tài sản trên 

đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị công nhận quyền sử dụng 

đất bằng hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất tại Công ty Cà phê 706 và 

Công ty TNHH Chè Biển Hồ giao lại cho địa phương quản lý; các lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; đền bù, 

hỗ trợ cây trồng bị ảnh hưởng của đập dâng Thủy lợi Ia Nhing Nhông; việc 

người dân phải trả tiền đo đạc khi cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và đặc biệt là diện tích đất quy hoạch phân lô, đấu giá thu tiền sử dụng 

đất đối với các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: 

- Phân loại theo nội dung: Tổng số 128 vụ việc, trong đó: 125 vụ việc thuộc 

lĩnh vực hành chính (trong đó có 07 vụ tranh chấp đất đai); 03 vụ việc thuộc lĩnh 

vực tư pháp. 

- Phân loại theo thẩm quyền: 83 vụ việc thuộc thẩm quyền và 45 vụ việc 

không thuộc thẩm quyền. 

- Kết quả xử lý: UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan 

giải quyết xong 120 vụ việc, đang giải quyết 08 vụ việc thuộc thẩm quyền và 

hướng dẫn công dân liên hệ, chuyển 45 vụ việc không thuộc thẩm quyền đến cơ 

quan có thẩm quyền để giải quyết. 
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1.2. Cấp xã: Tại Bộ phận tiếp công dân của 14 xã, thị trấn đã tiếp thường 

xuyên 77 lượt/81 người đến phản ánh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, thủ tục hành chính, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đường đi, việc sắp xếp 

buôn bán trong chợ, đề nghị cho các hộ dân tại địa phương thuê đất công để canh 

tác… Nội dung phản ánh được lãnh đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, giải 

thích cho công dân biết, thực hiện. 

2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo: 

2.1. Cấp huyện: 

a) Tiếp nhận: 64 đơn. 

b) Phân loại đơn: 

- Theo loại đơn: 02 đơn tố cáo và 02 đơn khiếu nại, 60 đơn kiến nghị, phản 

ánh. 

- Theo nội dung: 62 đơn thuộc lĩnh vực hành chính (trong đó 03 đơn tranh 

chấp đất đai) và 02 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp. 

- Theo thẩm quyền: 36 đơn thuộc thẩm quyền; 28 đơn không thuộc thẩm 

quyền. 

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhận được: 

- Đã giải quyết xong: 22 đơn thuộc thẩm quyền (gồm: 01 đơn tố cáo, 21 
đơn kiến nghị, phản ánh); 

- Đang giải quyết: 14 đơn kiến nghị, phản ánh. 

- Chuyển 25 đơn không thuộc thẩm quyền đến các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết (trong đó có 01 đơn tố cáo). 

- Lưu đơn: 03 đơn (định (trong đó có 01 đơn khiếu nại; 02 đơn kiến nghị) 

không đủ điều kiện và không đúng đối tượng quy định. 

2.2. Cấp xã:  

- Tiếp nhận: 52 đơn kiến nghị, phản ánh. 

- Phân loại đơn: 

+ Theo loại đơn: 52 đơn kiến nghị, phản ánh. 

+ Theo nội dung: 46 đơn thuộc lĩnh vực hành chính (trong đó có 24 đơn 

tranh chấp đất đai) và 06 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp. 

+ Theo thẩm quyền: 50 đơn thuộc thẩm quyền và 02 đơn không thuộc thẩm 

quyền. 

- Kết quả xử lý: Đã giải quyết xong 45 đơn, đang giải quyết 5 đơn thuộc 

thẩm quyền; hướng dẫn, chuyển 02 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết. 

- Lưu: 00 đơn. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

3.1. Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:  

- UBND cấp huyện: Không có. 

- UBND cấp xã: Không có đơn khiếu nại. 

3.2. Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền: 
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- UBND cấp huyện: Đã giải quyết xong 01 đơn tố cáo về 03 cán bộ quản lý 

ngành giáo dục huyện. Nội dung sử dụng văn bằng chứng chỉ giả và mua bán 

chức quyền để được bổ nhiệm. Qua kiểm tra, xác minh, Ủy ban nhân dân huyện 

xác định nội dung tố cáo không có cơ sở (tố cáo sai). UBND huyện đã ban hành 

kết luận và báo cáo UBND tỉnh. Chuyển 01 đơn tố cáo đến cấp có thẩm quyền 

giải quyết. 

- UBND cấp xã: Không có đơn tố cáo. 

III. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tham nhũng năm 

2018, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về kê khai, kiểm 

soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chỉ thị số 769/CT-

TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đối với công chức, viên chức.  

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: 

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị: Các cơ quan, đơn vị tổ chức công khai, minh bạch việc mua sắm tài sản 

công, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và sử dụng nhà ở, quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện, các 

xã, thị trấn và công khai, niêm yết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực để 

tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giải quyết công việc. Việc tuyển dụng, 

quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, luân chuyển, điều động, thuyên 

chuyển cán bộ, công chức, viên chức được công khai đến từng phòng, ban, đơn 

vị, các xã, thị trấn. Duy trì hòm thư góp ý tại Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị 

trấn. Công khai về trình tự, thủ tục tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của 

huyện, các xã, thị trấn.   

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các cơ quan, 

đơn vị tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ ngày càng hoàn 

thiện, đúng với quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị 

mình; đồng thời, gắn với việc tự chủ tài chính nhằm thực hành tiết kiệm, tăng thu 

nhập cho cán bộ, công chức và góp phần phòng ngừa tham nhũng theo Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 

nhà nước, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh 

tế và sự nghiệp khác. 

- Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng: Trên địa bàn huyện trong 

thời gian qua không xảy ra tình trạng tặng quà, nhận quà. 
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- Về xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: 

Các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử theo 

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 

chính quyền địa phương; UBND huyện ban hành kế hoạch số 325/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2020 về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy tắc 

ứng xử, chấp hành giờ giấc làm việc tại các xã, thị trấn, qua kiểm tra không có 

cán bộ, công chức nào vi phạm Quy tắc ứng xử. 

- Về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức: Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/4/2020 chuyển 

đổi vị trí công tác đối với các cơ quan chuyên môn theo Quy định 205-QĐ/TW. 

- Về minh bạch tài sản, thu nhập: Theo Công văn số 470/TTr-PCTN ngày 

05/11/2019 của Thanh tra tỉnh thì “việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 

2019 sẽ được thực hiện khi Nghị định mới của Chính phủ được ban hành và có 

hiệu lực”. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đang chờ hướng dẫn để triển khai thực 

hiện. 

 - Trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: Trong thời 

gian qua, không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra trên địa bàn huyện. 

- Việc thực hiện cải cách hành chính: Triển khai thực hiện cơ chế một cửa 

đối với 100% cơ quan hành chính huyện, xã; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua cơ chế một cửa. 

Nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất của Bộ phận một cửa hiện 

đại của huyện, xây dựng và thực hiện Bộ phận một cửa hiện đại đối với 100% 

cấp xã theo quy định; Chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 

về Bưu điện huyện quản lý, nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân. 

- Về xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phòng, chống tham nhũng: 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/3/2020 về thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2020. Tăng cường 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

cho cấp trên đúng thời gian quy định. 

3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động của cơ quan 

thanh tra  

3.1. Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động của cơ quan thanh tra: 

Trong 9 tháng đầu năm, qua thanh tra, tự kiểm tra nội bộ, rà soát không phát hiện 

vụ việc tham nhũng. 

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Không có. 

3.2. Kết quả xử lý tham nhũng: Trong 9 tháng đầu năm không có vụ việc 

về tham nhũng. 
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4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng: Không phát hiện có hành vi vi phạm về phòng, 

chống tham nhũng. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Ủy ban nhân dân huyện đã  triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thi hành 

Luật Tiếp công dân , Luật Khiếu nại , Luật Tố cáo , ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo Thủ trưởng các phòng , ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã , thị 

trấn tăng cường công tác tiếp công dân , giải quyết khiếu nại , tố cáo, thanh tra và 

phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân 

chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy 

định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều trường hợp sau khi được giải 

thích, công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, hồ 

sơ giải quyết khiếu nại đảm bảo chất lượng.  

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến với 

chính quyền các cấp trên địa bàn huyện liên quan đến công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, 

quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo được tăng cường và thực tế cho thấy ý thức trách nhiệm trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên 

địa bàn huyện được nâng lên. Các vụ việc khiếu nại kéo dài đã được giải quyết 

dứt điểm tạo được sự ổn định góp phần an dân, ổn định tình hình an ninh chính 

trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Sự quan tâm phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và 

các tổ chức thành viên với chính quyền các cấp trong công tác giải quyết khiếu 

nại, đặc biệt là công tác hòa giải tại các địa phương, cơ sở. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tiếp dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế 

như: Sự phối hợp giữa các phòng, ban, các xã, thị trấn trong giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, chưa thường xuyên, hiệu quả. Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, 

thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và công tác 

hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức nên có những vụ việc đơn giản 

vẫn phát sinh đơn khiếu kiện vượt cấp. Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, 

tố cáo ở một số xã, thị trấn chưa tốt nên kết quả, hiệu quả giải quyết đạt chưa 

cao. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; một 

số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp; việc tự kiểm tra, phát hiện 

tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu, chưa triệt để. 

C. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020. 

1. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh đảm bảo theo quy định. 

2. Thực hiện 02 cuộc thanh tra (còn lại) theo Quyết định số 877/QĐ-

UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt 

kế hoạch thanh tra năm 2020. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thực 
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hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; chủ động nắm tình hình, 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột 

xuất.  

3. Theo dõi, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập sau khi có văn 

bản hướng dẫn của cấp trên.  

4. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về giải quyết đơn thư, 

thanh tra và phòng, chống tham nhũng.  
 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Păh./. 
 
 

Nơi nhận:          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh;                     CHỦ TỊCH 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;                                                             

- Thanh tra tỉnh;                       
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó chánh VP;                                                        
- Thanh tra huyện; 
- Lưu: VT, CVNC.                                                                                                                                                   

                                                                                      Nay Kiên           
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