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BÁO CÁO  
Về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

 tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
 

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII và Chương trình công 

tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã 

quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng (PCTN), công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được 

những kết quả nhất định.  

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác thanh tra 

a) Thanh tra hành chính 

- Đã triển khai 69 cuộc thanh tra1 (58 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 11 
cuộc thanh tra đột xuất), trong đó kỳ trước chuyển sang 20 cuộc, trong kỳ triển 

khai 49 cuộc về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh 

phí, các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh và việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN tại 140 đơn vị. Đã kết thúc và kết luận 42 cuộc tại 61 đơn vị. 

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về tài chính tại 40 đơn vị với tổng số tiền 

13.641.663.000 đồng, trong đó: Chỉ đạo nộp ngân sách nhà nước số tiền 

8.360.333.000 đồng, đã hoàn trả lại cho viên chức, người lao động 903.800.000 

đồng, hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền 614.099.000 đồng, chi trả phụ cấp cho 

giáo viên số tiền 8.180.000 đồng và nộp ngân sách số tiền còn lại nguồn kinh phí 

trích cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả số tiền 

3.755.251.000 đồng; chuyển 01 hồ sơ vụ việc sai phạm liên quan đến việc thực 

hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị PCCCR của Chi cục Kiểm lâm sang Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định. 

                                                 
1 Thanh tra tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục và triển khai 12 cuộc thanh tra (11 cuộc theo kế 

hoạch, 01 cuộc đột xuất) tại 13 đơn vị, đã kết thúc 08 cuộc tại 08 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị 

chấn chỉnh, khắc phục một số thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; phát hiện 

sai phạm số tiền 12.568.689.000 đồng tại 07 đơn vị, trong đó kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền 

7.909.638.000 đồng, kiến nghị hoàn trả lại cho viên chức, người lao động 903.800.000 đồng, thu nộp ngân sách số 

tiền còn lại nguồn kinh phí trích cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả số tiền 3.755.251.000 

đồng; chuyển 01 hồ sơ vụ việc sai phạm liên quan đến việc thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị PCCCR của 

Chi cục Kiểm lâm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định. 

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố: Tiến hành 57 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 47 cuộc, 10 cuộc thanh 

tra đột xuất) tại 127 đơn vị. Đã kết thúc 34 cuộc tại 53 đơn vị, qua thanh tra đã phát hiện 33 đơn vị sai phạm với số 

tiền 1.072.974.000 đồng; trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 450.695.000 đồng, hoàn trả cho cha mẹ 

học sinh số tiền 614.099.000 đồng, chi trả phụ cấp cho giáo viên số tiền 8.180.000 đồng. 
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- UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm đối với 03 tập thể, 37 cá nhân, trong đó khiển trách 01 cá nhân. Hiện đã thu 

hồi nộp vào ngân sách số tiền 1.500.633.000 đồng, số tiền còn lại đang trong thời 

gian đôn đốc thu nộp ngân sách. 

b) Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng 

Triển khai và kết thúc 09 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và PCTN tại 25 đơn vị. Kết quả thanh tra cho thấy, về cơ bản người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị đã quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; việc thụ lý, thực hiện trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị cơ bản đúng quy định. 

c) Thanh tra chuyên ngành 

Đã tiến hành 96 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.069 đơn vị, cá nhân trên 

các lĩnh vực: Thông tin trên mạng, tần số vô tuyến điện, bưu chính; đo lường, an 

toàn bức xạ hạt nhân trong y tế; công tác phòng, chống dịch Covid-19; vệ sinh an 

toàn thực phẩm; hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông sản; kinh doanh dịch 

vụ quảng cáo; vận tải; đất đai, môi trường, khoáng sản; hoạt động của tổ chức hành 

nghề Luật sư, đấu giá tài sản,… Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 57 

đơn vị và 76  cá nhân vi phạm; đã ban hành 133 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 984.774.000 đồng. Các đơn vị, cá nhân bị xử lý đã nộp tiền phạt 

vào ngân sách Nhà nước. 

2. Tình hình công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 

công dân 

a) Công tác tiếp công dân 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp 1.185 lượt công dân đến phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (cấp tỉnh 199 lượt; cấp huyện 608 lượt và cấp xã 

378 lượt); giảm 218 lượt so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Tiếp thường xuyên 

704 lượt công dân; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBND các cấp 

tiếp định kỳ 481 lượt công dân. 

Trong tháng 5/2021, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch 

thường trực UBND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân đột xuất để nghe, giải thích, 

hướng dẫn 03 lượt công dân (đại diện một số hộ dân thuộc huyện Chư Sê) đến 

kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau: 

- Vụ 14 hộ dân liên quan đến dự án khu dân cư xã Dun và Ia Pal, huyện Chư Sê, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Chư Sê nghiên cứu, xử lý dứt điểm. 

- Vụ 06 hộ dân liên quan đến dự án Trạm biến áp 220kv, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

UBND huyện Chư Sê giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
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- Vụ liên quan đến Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, UBND tỉnh giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng rà soát việc triển khai các phương án cổ phần hóa 

của Công ty để giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Về nội dung, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai; công tác bồi thường 

khi thu hồi đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (vướng mắc về hồ sơ, thủ 

tục, chậm giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); một số vụ 

việc liên quan đến hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp...  

b) Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 

*Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh 

tiếp nhận 42 đơn (26 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết; 

tăng 12 đơn so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 

 - Cấp tỉnh: 15 đơn (10 khiếu nại; 05 tố cáo); 

- Cấp huyện: 25 đơn (16 khiếu nại; 09 tố cáo); 

- Cấp xã: 02 đơn tố cáo. 

 Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 863 đơn kiến nghị, giảm 

53 đơn so với cùng kỳ năm 2020. 

* Nội dung đơn: 

Khiếu nại: Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chi trả tiền lương của doanh nghiệp, chế 

độ hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19,... 

Tố cáo: Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng bằng cấp; 

công tác tổ chức cán bộ; không minh bạch trong thu tiền hỗ trợ, hành vi làm trái 

với quy định pháp luật .… 

Kiến nghị: Liên quan đến thủ tục cấp giấy CNQSD đất; xem xét thoái thu 

tiền sử dụng đất; việc chậm giải quyết hồ sơ xóa nợ, chỉnh lý giấy CNQSD đất; 

việc mở đường đi; việc giải quyết chế độ chính sách; việc tranh chấp lối đi, đất đai; 

ô nhiễm môi trường,… 

* Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 

- Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo phải xác minh, giải quyết trong 6 tháng 

đầu năm 2021 là 49 vụ (31 khiếu nại, 18 tố cáo), trong đó: Năm 2020 chuyển sang 

07 vụ (05 khiếu nại, 02 tố cáo), thụ lý trong 6 tháng đầu năm 2021 là 42 vụ (26 

khiếu nại, 16 tố cáo).  

- Đã xác minh, giải quyết xong 33 vụ (19 khiếu nại, 14 tố cáo), đạt 67,3 %, 

kết quả:  

+ Khiếu nại: 02 vụ khiếu nại đúng, 02 vụ khiếu nại có đúng có sai, 11 vụ 

khiếu nại sai và 04 vụ khiếu nại đương sự rút đơn. 
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 + Tố cáo: 05 vụ sai, 02 vụ đúng, 06 vụ có đúng có sai, chuyển 01 vụ2 sang 

cơ quan CSĐT - Công an huyện Kbang với số tiền là 291.803.793 đồng. 

 - Đang xác minh 16 vụ (12 khiếu nại, 04 tố cáo)3. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

a) Công tác chỉ đạo triển khai các quy định pháp luật về PCTN và tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

- UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện công tác PCTN đồng thời ban hành các báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị 

quyết, Chỉ thị của Đảng, Thủ tướng Chính phủ về PCTN4.  

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thuộc tỉnh đã xây dựng các kế hoạch của cơ quan, địa phương mình để 

triển khai thực hiện. 

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về PCTN. Đã tổ chức 02 lớp tập huấn, 359 đợt lồng ghép 

tuyên truyền pháp luật về PCTN và phổ biến các quy định của pháp luật, các văn 

bản của Đảng cho 25.490 lượt người tham dự. 

- Trong 6 tháng đầu năm đã biên soạn, in ấn 12.000 tài liệu tuyên truyền 

pháp luật về PCTN (Sở Tư pháp biên soạn 3.500 cuốn Sổ tay,  8.000 Tờ gấp và  

UBND huyện Mang Yang biên soạn, in ấn 500 cuốn tài liệu); Thanh tra tỉnh tiến 

hành đặt mua tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN theo Đề án 

861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

b) Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Hầu hết 

các cấp, các ngành thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, đơn vị. Chú trọng công khai các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; thu 

chi tài chính; phân bổ dự toán, ngân sách; thủ tục hành chính; công tác cán bộ; chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phí, lệ phí,…; từng 
                                                 
2 Vụ ông Lý Kim Thành – Chủ tịch  Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Lơ Ku chiếm dụng tiền của nhà 

máy đường An Khê hỗ trợ cho các hộ dân. 
3 Cấp tỉnh 06 vụ (04 khiếu nại, 02 tố cáo), cấp huyện 10 vụ ( 08 khiếu nại, 02 tố cáo). 
4Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/01/2021 về thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 

2486/KH-UBND ngày 18/12/2020 về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 247/KH-

UBND ngày 01/3/2021 về kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Quyết định số 

320/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về công bố danh gồm 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực PCTN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai; văn bản số 615/UBND-NC ngày 

24/5/2021 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” 

trong năm 2021; văn bản số 110/UBND-NC ngày 23/4/2021 về triển khai văn bản số 652/VPCP-V.I ngày 

26/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện chương trình công tác năm 2021; Báo cáo số 24-BC-

UBND ngày 18/02/2021 việc thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021; Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 04/3/2021 tổng 

kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU ngày 17/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”,... 

. 
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bước nâng cao tính minh bạch, giảm bớt sách nhiễu, phiền hà và tạo thuận lợi cho 

tổ chức, công dân khi giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. 

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu 

nội bộ đúng theo các văn bản quy định của Nhà nước. Đã ban hành mới 13 văn bản 

về định mức, tiêu chuẩn. 

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, nhắc nhở 

CBCCVC thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 do 

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVC làm việc trong bộ 

máy chính quyền địa phương; các quy tắc đạo đức nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh 

vực và thực hiện quy định của pháp luật về những điều CBCCVC không được làm.  

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 
phòng ngừa tham nhũng: Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác 81 trường hợp theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. 

- Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập: Công tác kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu của cán bộ, công chức, viên chức đã được các Sở, ngành, địa phương 

thực hiện đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. Theo đó, tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trên toàn tỉnh 

là 7.858 người; số người đã kê khai là 7.857 người, chưa kê khai 1 người (có lý 

do); tất cả các bản kê khai tài sản đều được công khai và lưu trữ đúng quy định. 

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 
phụ trách: UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, tăng cường kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra 

tham nhũng thông qua đường dây nóng của UBND tỉnh tại văn bản số 21/TB-

UBND ngày 10/3/2016 về việc công bố số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng 

của UBND tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi tham nhũng gắn với xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tại các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào người đứng đầu bị xử lý do để 

xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vi do mình quản lý.. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, qua giải quyết đơn tố cáo đã phát hiện và 

chuyển hồ sơ 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 291.803.793 đồng 

sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kbang, hiện Công an huyện 

Kbang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lý Kim Thành - 

Chủ tịch Hợp tác xã Lơ Ku về tội tham ô tài sản và đang tiếp tục điều tra. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về công tác thanh tra 
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Trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan Thanh tra các cấp về cơ bản đã triển 

khai công tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt và thời hạn pháp luật quy định. 

Các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm qua thanh tra đảm bảo chính xác, khách 

quan, kịp thời và đúng pháp luật. UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và xử 

lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm nhằm từng bước phòng 

ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát tài sản, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ một số cuộc 

thanh tra theo kế hoạch. 

2. Công tác PCTN 

UBND tỉnh đã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức 

quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về 

công tác PCTN, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, triển khai đồng bộ các 

giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch cụ 

thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN theo đúng quy định. Bên cạnh những 

mặt đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thông qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện liên quan đến công 

tác PCTN cũng như việc báo cáo tình hình thực hiện công tác PCTN ở một số cơ 

quan, địa phương chưa kịp thời.  

3. Về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo sát sao cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên đã đạt được 

những kết quả tích cực. Công tác tiếp dân, tiếp xúc đối thoại với công dân đã từng 

bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng các 

cấp trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm 

hơn và đã có những chuyển biến rõ nét; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm 

ngay từ cơ sở nên hạn chế được tình trạng gửi đơn khiếu nại tràn lan, vượt cấp. 

Tuy nhiên, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm; trách 

nhiệm của người đứng đầu tại một số địa phương ở cấp huyện, cấp xã trong công 

tác giải quyết khiếu nại chưa cao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về 

PCTN; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết là trong cán bộ, 

công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp theo kế hoạch 

PCTN năm 2021; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCTN; nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, 

gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, 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, địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 
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người có hành vi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai 

thực hiện Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy 

định. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với 

tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo 

dõi, nắm chắc tình hình và dự lường các vụ khiếu kiện đông người có nguy cơ trở 

thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh trật tự để chỉ đạo các ngành chức năng 

phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể phát sinh. Giải quyết các 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục; nội dung giải 

quyết phải rõ ràng, chặt chẽ, đúng pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, theo dõi kết quả giải quyết ở từng đơn vị, địa 

phương, tìm nguyên nhân và đưa ra những biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, cụ 

thể. 

Tăng cường kiểm tra, xem xét xử lý trách nhiệm Thủ trưởng các cấp, các 

ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; khiếu 

nại, tố cáo phải được giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật và từ 

cấp cơ sở, coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh 

giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp chính quyền, của người có 

thẩm quyền. 

3. Triển khai kịp thời nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; 

chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức thực hiện nghiêm 

việc xử lý sau thanh tra. 

Trên đây là báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh./. 

  

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu VT, KTTH, NC. 
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