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

phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và 

 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
 

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

công tác năm 2022 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 

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra, định hướng của Thanh tra Chính 

phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế tại địa phương, 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2022 của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn Thanh tra các 

huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), Thanh tra sở, ngành 

xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND cùng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

phê duyệt để triển khai thực hiện. Các dự thảo kế hoạch thanh tra của UBND 

cấp huyện, sở, ngành đều gửi cho Thanh tra tỉnh để nghiên cứu, xử lý chồng 

chéo trước khi được phê duyệt chính thức. Ngoài các cuộc thanh tra theo kế 

hoạch đã được phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, 

ngành còn chú trọng chỉ đạo thanh tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị có 

dấu hiệu vi phạm. Kết quả công tác thanh tra như sau: 

a) Thanh tra hành chính: 

- Đã triển khai 88 cuộc thanh tra (79 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 09 

cuộc thanh tra đột xuất), trong đó kỳ trước chuyển sang 25 cuộc, trong kỳ triển 

khai 63 cuộc về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn 

kinh phí; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, 

thuốc phòng, chống dịch Covid-19; đầu tư, mua sắm các dự án phần mềm ứng 

dụng công nghệ thông tin; kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc; 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; phân lô bán nền, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về PCTN tại 265 đơn vị. Đã kết thúc và kết luận 47 cuộc tại 151 đơn vị. Qua 
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thanh tra, đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 72 đơn vị với tổng số tiền 

19.893.593.000 đồng, trong đó: yêu cầu nộp ngân sách nhà nước số tiền 

19.381.888.000 đồng, xử lý khác số tiền 511.705.000 đồng (gồm: hoàn trả cho 

cha mẹ học sinh số tiền 132.048.000 đồng; loại ra khỏi giá trị quyết toán số tiền 

250.759.000 đồng; chi trả các chế độ, phụ cấp và hoàn trả tiền đóng góp cho cá 

nhân số tiền 128.898.000 đồng)1. 

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

nhiệm đối với 11 tập thể, 81 cá nhân. Hiện đã thu hồi nộp vào ngân sách số tiền 

14.100.601.000 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 05 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 lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm 

trong 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 

Tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 645 tổ chức, cá nhân trên 

các lĩnh vực: Bưu chính, tần số vô tuyến điện; công tác phòng, chống xâm hại 

trẻ em, chấp hành pháp luật lao động; quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản; 

việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá, công tác đăng ký biện 

pháp bảo đảm; việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vệ 

sinh an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trong lĩnh 

vực xăng dầu; nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh trang 

sức, mỹ nghệ; công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ… 

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 41 tổ chức và 87 cá nhân vi 

phạm; đã ban hành 128 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 

969.450.000 đồng; hiện các đơn vị, cá nhân bị xử lý đã nộp tiền phạt vào ngân 

sách Nhà nước. 
 

1 Thanh tra tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục và triển khai 13 cuộc thanh tra (11 cuộc theo kế 

hoạch, 02 cuộc đột xuất) tại 53 đơn vị, đã kết thúc 07 cuộc tại 36 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị 

chấn chỉnh, khắc phục một số thiếu sót, hạn chế trong quản lý sử dụng ngân sách và việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về PCTN; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước số tiền 11.632.495.000 

đồng tại 07 đơn vị. 

Thanh tra các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố: Tiến hành 75 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 68 

cuộc, 07 cuộc thanh tra đột xuất) tại 212 đơn vị. Đã kết thúc 40 cuộc tại 115 đơn vị, qua thanh tra đã phát hiện 65 

đơn vị sai phạm với số tiền 8.261.098.000 đồng; trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 

7.749.393.000 đồng; hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền 132.048.000 đồng, loại ra khỏi giá trị quyết toán số 

tiền 250.759.000 đồng; chi trả các chế độ, phụ cấp và hoàn trả tiền đóng góp cho cá nhân số tiền 128.898.000 

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

của công dân 

    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành; được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc 

biệt quan trọng và một trong những yêu cầu cần thiết để nâng cao vai trò, trách 

nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm quyền 

lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả như sau: 

a) Công tác tiếp công dân: 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp 1.310 lượt công dân đến 

phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (cấp tỉnh 90 lượt; cấp huyện 664 lượt và 

cấp xã 556 lượt); tăng 125 lượt so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Tiếp 

thường xuyên 686 lượt công dân; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và 

UBND các cấp tiếp định kỳ 624 lượt công dân. Có 02 đoàn đông người đến Trụ 

sở tiếp công dân tỉnh để kiến nghị, phản ánh2. 

Về nội dung, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: tranh chấp đất 

đai, xác định loại đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử 

dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ 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); việc thi công các công trình, dự án… 

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh 

tiếp nhận và giải quyết  26 vụ (15 khiếu nại, 11 tố cáo), trong đó: Năm 2021 

chuyển sang 11 vụ (09 khiếu nại, 02 tố cáo), thụ lý trong 6 tháng đầu năm 2022 

là 15 vụ (06 khiếu nại, 09 tố cáo, giảm 27 đơn so với cùng kỳ năm 2021). Trong 

đó: 

- Cấp tỉnh: 05 đơn khiếu nại, năm trước chuyển sang 04 khiếu nại; 

- Cấp huyện: 17 đơn (10 khiếu nại; 07 tố cáo), năm trước chuyển sang 05 

khiếu nại, 01 tố cáo; 

- Cấp xã: 04 đơn tố cáo, năm trước chuyển sang 01 tố cáo. 

* Nội dung đơn: 

- Khiếu nại: Liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất,  

chuyển mục đích sử dụng đất, tranh chấp đất đai; quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực khai thác đá, khoáng sản; chi trả tiền lương của doanh 

nghiệp…  

 
2 - Các hộ dân huyện Chư Sê (06 người): Liên quan đến quá trình cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai. 

  - Các hộ dân ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh (30 người): Liên quan đến việc một số trụ điện gió không đảm bảo an 

toàn về khoảng cách tới khu dân cư, chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có đất nằm trong hành lang an 

toàn công trình điện gió.  
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- Tố cáo: Liên quan đến hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho công dân 

trong cấp giấy CNQSD đất; hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản, cố ý làm trái quy định của pháp luật về đất đai; hành vi vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực đấu thầu, trong công tác giảng dạy, quản lý tại trường học… 

- Kiến nghị, phản ánh: Liên quan đến việc cấp giấy CNQSD đất, thu hồi 

giấy CNQSD đất, tranh chấp đất đai; tính tiền sử dụng đất; các vấn đề liên quan 

đến điện gió; việc cấp phép và xây dựng nhà ở, nhà tạm; việc di chuyển vị trí đất 

ở; chặt hạ, di dời cây xanh, bồi thường giải phòng mặt bằng, vệ sinh 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 2022 là 26 vụ (15 khiếu nại, 11 tố cáo). 

- Đã xác minh, giải quyết xong 21 vụ (12 khiếu nại, 09 tố cáo), đạt 80,7 %, 

kết quả:  

+ Khiếu nại: 05 vụ khiếu nại đúng, 01 vụ khiếu nại đúng một phần, 03 vụ 

khiếu nại sai và 03 vụ khiếu nại đương sự rút đơn. 

+ Tố cáo: 01 vụ tố cáo đúng, 02 vụ tố cáo đúng một phần, 06 vụ tố cáo sai. 

 - Đang xác minh 05 vụ (03 khiếu nại, 02 tố cáo)3. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN): 

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 giao Thanh tra tỉnh xây dựng, 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. 

 
3 Cấp huyện 05 vụ ( 03 khiếu nại, 02 tố cáo). 
4Kế hoạch số 2189/KH-UBND ngày 30/12/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của 

Ban Bí thư và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh 

tế; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 14/01/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh năm 2022; Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 09/02/2022 về tình hình thực hiện công tác PCTN, tiêu cực và 

kết quả triển khai việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai; văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu tại văn bản số 918/VPCP-

V.I ngày 01/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 796/KH-

UBND ngày 26/4/2022 về đánh giá công tác PCTN năm 2021. 
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- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, trong đó lồng ghép tuyên 

truyền các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về PCTN, cụ thể: đã biên soạn, cấp 

phát 19.950 tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN; đã tổ chức 354 đợt tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, khiếu nại, tố cáo, tiếp 

công dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… với hơn 15.021 lượt người 

tham dự; thực hiện tuyên truyền trên sóng truyền thanh, hệ thống loa di động với 

37 tin bài; tuyên truyền trên 1.400 lượt với những nội dung liên quan đến pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN; tuyên truyền bằng qua băng rôn, panô, áp 

phích. 

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 160 

văn bản; sửa đổi, bổ sung 02 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

- 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 Kế hoạch số 1618/KH-UBND ngày 

25/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ; 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 CBCCVC nhằm phòng ngừa tham 

nhũng: Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 64 

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: Thực hiện nộp bản kê khai tài 

sản, thu nhập lần đầu (bổ sung) năm 2021 của những đối tượng thuộc kiểm soát 

của Thanh tra Chính phủ cho Cục Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra Chính 

phủ theo quy định. Đồng thời, tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu các bản 

kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của các 

đối tượng thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh để có căn cứ tiến hành 

xác minh tài sản, thu nhập. Theo đó, trong kỳ Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 4.672 
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bản kê khai tài sản; 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 06 tháng đầu năm 2022, 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. 

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

 Trong 06 tháng đầu năm 2022, thông qua các hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

của các cơ quan, đơn vị và công tác thanh tra, giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh 

chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về công tác thanh tra 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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, công tác thanh tra hành chính ở cấp huyện, sở, ngành kết 

quả đạt được còn hạn chế. 

2. Công tác PCTN 

UBND tỉnh 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 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. Thanh tra tỉnh 

chưa triển khai được công tác xác minh tài sản, thu nhập theo chương trình công 
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tác UBND tỉnh đề ra do chưa có định hướng của Thanh tra Chính phủ theo quy 

định. 

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 đối với một số vụ việc còn chậm; tình 

trạng nghiên cứu, phân loại đơn chưa chính xác dẫn đến xử lý không phù hợp 

đôi khi vẫn còn xảy ra.   

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

NĂM 2022 

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 

CBCCVC; 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 CBCCVC 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 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 
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luật và từ cấp cơ sở, coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là 

một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

các cấp chính quyền, của người có thẩm quyền. 

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch 

thanh tra năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo kịp thời việc thanh tra 

đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc xử lý 

sau thanh tra. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra năm 

2023 theo đúng định hướng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra 

sai phạm đang được dư luận xã hội quan tâm. 

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 2022 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. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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