
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

 

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

phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2022 
 

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 ĐƢỢC  

1. Công tác thanh tra 

a) Thanh tra hành chính 

- Đã triển khai 124 cuộc thanh tra
1
 (92 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 32 

cuộc thanh tra đột xuất), trong đó kỳ trước chuyển sang 20 cuộc, trong kỳ triển 

khai 104 cuộc về chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, quản lý sử dụng ngân 

sách, công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh 

và việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 607 đơn vị (trong đó có 

17 huyện, thị xã, thành phố triển khai các cuộc thanh tra về công tác quản lý, sử 

dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh tại 468 đơn vị trường học trên địa 

bàn tỉnh). Đã kết thúc và kết luận 91 cuộc tại 429 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện 

sai phạm về tài chính tại 164 đơn vị với tổng số tiền 24.273.016.000 đồng, trong 

đó: Chỉ đạo nộp ngân sách nhà nước số tiền 15.968.067.000 đồng, đã hoàn trả lại 

                                                 
1
 hanh tra tỉnh: Trong năm 2021 tiếp tục và triển khai 19 cuộc thanh tra (16 cuộc theo kế hoạch, 03 cuộc đột 

xuất) tại 20 đơn vị, đã kết thúc 15 cuộc tại 16 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 

19.103.507.000 đồng tại 12 đơn vị, trong đó kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền 14.444.456.000 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 02 

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 

và vụ phân lô tách thửa đất tại xã A’Dơk, huyện Đak Đoa sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem 

xét, xử lý theo quy định. 

 hanh tra các huyện, thị xã, thành phố: Tiến hành 105 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 76 cuộc, 29 cuộc thanh tra 

đột xuất) tại 587 đơn vị. Đã kết thúc 76 cuộc tại 413 đơn vị, qua thanh tra đã phát hiện 152 đơn vị sai phạm với số 

tiền 5.169.509.000 đồng; trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.523.611.000.000 đồng, hoàn trả cho 

cha mẹ học sinh số tiền 1.776.399.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 1.869.499.000 đồng, chuyển 01 vụ tại Ban đền 

bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chư Prông để xem xét, 

xử lý theo quy định. 

. 
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cho viên chức, người lao động 903.800.000 đồng, hoàn trả cho cha mẹ học sinh số 

tiền 1.776.399.000 đồng, 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 và kiến nghị khác 1.869.499.000 đồng; chuyển hồ sơ 03 vụ việc sai phạm 

sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý theo quy định. 

- UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 

đối với 49 tập thể và 319 cá nhân, trong đó: Giáng chức 01, cảnh cáo 02, khiển 

trách 04, kiểm điểm rút kinh nghiệm 312 cá nhân. Hiện đã thu hồi nộp vào ngân 

sách số tiền 10.088.925.000 đồng, số tiền còn lại đang trong thời gian đôn đốc thu 

nộp ngân sách theo quy định. 

b) Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng 

Triển khai và kết thúc 11 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 28 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 168 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.853 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 225 tổ chức, cơ sở và 127 cá nhân vi phạm; đã thu hồi nộp ngân sách nhà 

nước 866.808.000 đồng; ban hành 331 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 

số tiền 5.359.608.000 đồng. Các đơn vị, cá nhân sai phạm đã nộp đủ số 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 năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp 2.887 lượt công dân đến phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị (cấp tỉnh 331 lượt; cấp huyện 1.177 lượt và cấp xã 1.379 

lượt); giảm 103 lượt so với năm 2020. Trong đó: Tiếp thường xuyên 1.679 lượt 

công dân; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBND các cấp tiếp định 

kỳ và đột xuất 1.217 lượt công dân. 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 
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quyền sử dụng đất); một số vụ việc liên quan đến hoạt động tố tụng của các cơ 

quan tư pháp... Trong năm có 02 đoàn
2
 đông người (29 người) đến Trụ sở tiếp 

công dân tỉnh, huyện để kiến nghị, phản ánh. 

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

*Số lƣợng đơn: 

Trong năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh tiếp nhận 71 

đơn (44 đơn khiếu nại, 27 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết; tăng 14
3
 đơn 

so với năm 2020. Trong đó: 

- Cấp tỉnh: 21 đơn (12 khiếu nại; 09 tố cáo); 

- Cấp huyện: 46 đơn (31 khiếu nại; 15 tố cáo); 

- Cấp xã: 04 đơn (01 khiếu nại, 03 tố cáo). 

Ngoài ra, các cấp, ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.797 đơn kiến nghị, phản ánh, 

tăng 108
4
 đơn so với năm 2020; trong đó có 1.408 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. 

*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, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP; quyết định xử phạt hành chính... 

 ố 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, vi phạm trong thực thi công vụ,… 

                                                 
2
 Gồm: 

(i) Đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh liên quan các nội dung: 

+Vụ 18 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. Hiện nay, UBND huyện Chư Sê đã có Quyết định 

số 739/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về giải quyết khiếu nại (lần đầu) cho các hộ dân nêu trên. Vụ 07 hộ 

(trong số 18 hộ) chưa đồng ý liên quan dừng hợp đồng khoán chuyển đổi cây trồng nhưng chưa thống 

nhất mức chi trả hỗ trợ nên các hộ không nhận tiền, không trả đất; không đồng ý việc Công ty Cà phê 

Gia Lai đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động. Ngày 20/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo 

ý kiến của UBND tỉnh tại Thông báo số 226/TB-VP; theo đó, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai khẩn 

trương hoàn chỉnh dự án, trong đó có phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng lao động đảm 

bảo phù hợp, đúng quy định. Đoàn đông người này cũng đồng thời đến Trụ sở tiếp công dân của huyện 

Chư Sê. 

+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. Hiện nay, UBND huyện Chư Sê đã có các Quyết định số 

831/QĐ-UBND, 832/QĐ-UBND, 833/QĐ-UBND và số 834/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 về giải quyết 

khiếu nại cho các hộ dân có liên quan đến dự án Trạm biến áp 220kv. 

(ii) Đoàn đông người đến Trụ sở tiếp công dân của huyện Chư Sê: Đoàn 05 người huyện Chư Sê liên 

quan đến đền bù, hỗ trợ do có thiệt hại hoa màu do giải tỏa để xây dựng Trường cấp 3, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, hiện UBND huyện Chư Sê đang giải quyết. 
3
Cấp tỉnh tăng 03 đơn tố cáo; cấp huyện tăng 13 đơn (08 khiếu nại, 05 tố cáo); cấp xã giảm 02 đơn (giảm 

03 khiếu nại, tăng 01 tố cáo). 
4
Cấp tỉnh tăng 07 đơn, cấp huyện tăng 41 đơn, cấp xã tăng 60 đơn. 
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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 năm 2021 

là 78 vụ (49 khiếu nại, 29 tố cáo), trong đó: Năm 2020 chuyển sang 07 vụ (05 

khiếu nại, 02 tố cáo), thụ lý trong năm 2021 là 71 vụ (44 khiếu nại, 27 tố cáo).  

- Đã xác minh, giải quyết xong 67 vụ (41 khiếu nại, 26 tố cáo), đạt 85,89 %, 

kết quả:  

+ Khiếu nại: 03 vụ khiếu nại đúng, 09 vụ khiếu nại có đúng có sai, 18 vụ 

khiếu nại sai và 11 vụ khiếu nại đương sự rút đơn. 

+ Tố cáo: 05 vụ sai, 04 vụ đúng, 14 vụ có đúng có sai, 02 vụ người tố cáo rút 

tố cáo, chuyển 01 vụ
5
 sang cơ quan CSĐT - Công an huyện Kbang với số tiền là 

291.803.793 đồng. Qua giải quyết đơn tố cáo đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước số tiền 434.000.000 đồng; thu hồi trả lại Quỹ dịch vụ môi trường rừng số 

tiền 182.186.000 đồng. 

- Đang xác minh 11 vụ (08 khiếu nại, 03 tố cáo)
6
. 

Ngoài ra, trong năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát 06 vụ 

khiếu nại, kiến nghị
7
, đến nay đã rà soát xong. 

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 PCTN
8
.  

                                                 
5
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. 
6
Cấp tỉnh 01 vụ  khiếu nại, cấp huyện 09 vụ (07 khiếu nại, 02 tố cáo) và cấp xã 01 vụ tố cáo. 

7
Vụ ông Võ Văn Tam - Đak Đoa; vụ ông Dương Kim Thạch, bà Tôn Thị Thanh Kỳ - Pleiku; vụ các hộ 

dân xã Đak Jơ Ta - Mang Yang; vụ ông Huỳnh Tấn Cường, Trương Văn Sang- Chư Sê; vụ ông Hoàng 

Hồng Niêm - Đức Cơ; vụ bà Bùi Thị Thanh Nguyệt – Pleiku. 
8
Kế 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; kế hoạch 818/KH-UBND ngày 21/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu 

lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh 
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- 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 04 lớp tập huấn, 463 đợt lồng 

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

văn bản của Đảng cho 30.963 lượt người tham dự. 

- Trong năm đã biên soạn, in ấn 13.900 tài liệu tuyên truyền pháp luật về 

PCTN (Sở Tư pháp biên soạn 5.400 cuốn Sổ tay, 8.000 Tờ gấp và UBND huyện 

Mang Yang biên soạn, in ấn 500 cuốn tài liệu); Thanh tra tỉnh đang tiến hành đặt 

mua và cấp phát tài liệu về tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN cho các đối 

tượng đúng quy định theo Đề án 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do 

Thanh tra Chính phủ tổ chức, trên địa bàn tỉnh đã có 5.283 bài dự thi gửi về Báo 

Thanh tra theo đúng thời gian quy định. 

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 

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 94 

văn bản về định mức, tiêu chuẩn. 

                                                                                                                                                            
Gia Lai; Kế hoạch số 965/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN của 

tỉnh Gia Lai năm 2020; 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; Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 phê duyệt quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực PCTN; 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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- 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 103 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 01 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 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 vị do mình quản lý. 

c) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

 Trong 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 

Trong 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 
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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 tiến độ một số cuộc thanh tra chậm hơn so với 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, đối thoại với công dân đã 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 tích cực; 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. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra 

Căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, 

các ngành cần tập trung vào các nội dung sau: 

- Xây dựng và triển khai thanh tra theo Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch 

UBND các cấp, Giám đốc các Sở, ngành phê duyệt; tập trung vào các lĩnh vực dễ 

phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm và có nhiều đơn thư khiếu nại, tố 

cáo như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất 

đai, tập trung việc cấp Giấy CNQSD đất; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử 

dụng tài chính, tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
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dựng nông thôn mới; thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2015-2020 tại một số sở, ban, ngành tỉnh... 

- Thanh tra chuyên đề diện rộng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ 

(nếu có).  

- Thanh tra đột xuất khi được Chủ tịch UBND các cấp giao và khi phát hiện 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được 

các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã kết luận nhưng 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.  

- Thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và PCTN. 

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra 

tại các Sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đẩy mạnh công tác 

giám sát, thẩm định kết quả thanh tra. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau kết 

luận thanh tra. 

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

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo 

quy định. Gắn công tác 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 cấp, các ngành chức năng phối hợp xử lý kịp thời các 

tình huống có thể phát sinh. Tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cấp, các ngành tăng 

cường công tác tiếp công dân và tiếp xúc đối thoại nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

- Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo về thời hạn, trình tự, thủ tục; nội dung 

giải quyết rõ ràng, chặt chẽ, đúng pháp luật; chú trọng giải quyết tốt các khiếu nại, 

tố cáo đông người ngay từ cơ sở, không để phát sinh những tình huống phức tạp, 

ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.  

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo đến người dân và cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tăng cường kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc 

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

các vụ việc khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết đúng pháp luật và ngay 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 Thủ trưởng các cấp, các ngành.  
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3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

Đảng và Nhà nước về PCTN, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách thủ tục hành 

chính; công khai hoạt động của cơ quan, đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản, thu 

nhập.  

- Chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát 

tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan Thanh tra và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời 

các đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng; tăng cường công tác thanh, kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và các lĩnh vực dễ xảy ra 

hành vi tham nhũng. 

- Chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy 

tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về PCTN, tăng cường công tác tự 

kiểm tra phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022./. 

  

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- CVP, các  PVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KTTH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Võ Ngọc Thành 
 

 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-11-03T17:01:49+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Văn Lộc<locnv.vpub@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
	2021-11-04T10:12:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Ngọc Thành<thanhvn.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-11-04T10:37:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-11-04T10:37:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-11-04T10:37:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




