
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&A5t/BC-UBND GiaLai, ngày 4'1  tháng 11 nám 2019 

BAO CÁO 
V tlnh hInh cong tác thanh tra, giãi quyt khiu nii, t cáo; 

cong tác phông, chông tham nhung nám 2019 Va phirong htr&ng, nhim vi 11am 2020 

Thrc hin Nghj quyt Hi dng nhân dan tinh khóa Xl và Chumg trInh cong tác 
nàm 2019 cUa Uy ban nhân dan (UBND) tinh, ngay ti'r d&u näm, UBND tinh dl quan 
tam chi dao  các cap, các ngành t ,p trung thrc hin cOng tác phông, chng tham nhüng, 
cong tác thanh tra, giái quyt khiêu nai,  to cáo và xir 1 kiên nghj cüa cong dan; kt qua 
cong tác näm 2019 dat  duc nhii sau: 

I. NIIUNG KET QUA BT DUQC 

1. Cong tác thanh tra 

1.1. Than/i Ira han/i c/zmnh 

- Da trin khai 125 cuc thanh tra hành chInh tai 181 dan vj (thanh tra theo k 
hoach 88 cuc, thanh tra dt xuât 37 cuc) trên các lTnh vvc:  Tài chInh ngân sách, dau 
tu xây dirng ca bàn; quân 1, sr ding dat lam nghip; vic sir ditng qu báo hiêm y tê, 
vic mua sam vQtt liz, trang thiêt bj y tê, vt tu tiêu hao, dâu thâu thuôc chCia bênh và 
thirc hin các quy djnh cUa pháp 1ut ye phông, chông tham nhi1ng. Dã kêt thüc 93 cuc 
thanh tra tai  116 dan vi,  có 77 dan vj sai phm. Qua thanh tra, phát hin sai pham ye 
tài chInh 15.074.817.000 ding, dl chi dao thu hôi np ngân sách nhà nu&c 
12.120.596.000 dOng; xü 1 khác 2.954.221.000 dông; chuyên 05 vi vic có dâu hiu 
ti phm sang ca quan diêu tra'; c11 the: 

+ Thanh Ira tinh: Tinhành 21 cuc thanh tra (18 cuc theo k hoach, 03 cuôc 
dt xuât) tai  35 dan vi;  dl kêt thüc 18 cuc. Qua thanh tra dl phát hin sai pham ye tài 
chInh v&i so tiên 8.443.652.000 dong tai  17 dan vj, dl kiên nghj thu hi vão ngân sách 
nba nu'&c so tiên 6.4 17.393.000 dOng, kiên nghj khác 2.026.259.000 dông; phát hin và 
kêt 1un các Ban quãn 1 thng hàng h, Cong ty lam nghip dê mt, bj 1.n chim 
4.479,894 ha dat rung trong nhiêu nam; chuyên 05 vii có dâu hiu ti phm sang ca 
quan Cãnh sat diu tra - Cong an tinh Gia Lai dê tiêp nhan, xir 1 theo quy djnh cia 

Gm: 
- t'  Ban quan Iy rsng phong hO AYun Pa thiu trãch nhiem  trong cOng tác quàn ly,  bão v rirng. lam mt 551.57 ha thng 

trong din tich rimg duqc giao quàn I' tr nAm 2015 den thai diem thanh tra; 
V,i Ban quãn 1 rmg phOng hO Dt'.rc Ca thiCu trOch nhim trong cOng tác quOn 1, báo v rmg, theo kiem Ira so bO ban dâu 

dà m&t 432,79 ha rnig; tlnh trang  phá rCrng lam nuang ry da và dang din ra ngang nhiàn, nhiu khu vrc thng bj tan phá nghiCm 
trQng tren din rOng  nhi.rng khOng cO bien  pháp dC ngAn chn, xir I kjp thii. 

Vi Ong Nguyn Xuàn Tt - Chánh Van phOng HDND-UBND huyn Dic Ca cO hành vi giC mao  tài Iiu ca quan Nhà nuàc; 
lçii di,ing ch(rc vi, quyn han  tham mtru cho Chü tch UBND huyn k Quyét djnh trái qui djnh dê chiêm doat tin ngAn sách 
524.000.000 dng. 

- V Ban quãn I rcrng phOng hO In Puch thiéu trch nhirn trong cong tác quOn l, bào 4  thng, lam mt 1.228,48 ha rrng 
trong dien  tich thng dtrcic giao quãn I' tr nAm 2008 dan thôi diem thanh tra. 

- Vu Ban Quan 1 rmg phOng hO Chu M6 thiéu trách nhim trong cOng tác quàn li'. bào 4 rrng, lam mt 1.470,07 ha rrng 
trong din tich rimg duçTc giao quãn l (tr truàc nãm 2011 là 264,42 ha và tir nam 201 1 den th&i diCm thanh tra Ia 1.205,65 ha). 



pháp 1ut (trong do có 04 vi vic chuyn sau khi ca quan thanh tra ban hành kt lun 
thanh tra và 01 v11 vic chuyn trong qua trinh thanh tra). 

+ Thanh tra S& Tài chInh, KI hogch và Ddu tu, So' Lao dng, Thzrong binh và X 
hói, Ban Dan tç5c và thanh tra các huyn, thj xã, thành phó: Dã tiên hành 104 cuc 
thanh tra (theo k ho.ch 70 cuc, 34 cuc thanh tra dt xuât) ti 146 dan vj; dà kêt thüc 
75 cuc ti 98 dan vj, qua thanh tra dã phát hin tng s tiên sai phm là 6.63 1.165.000 
dng ti 60 dan vj, dâ kin nghj thu hôi np ngân sách nhà nrnc so tiên 5.703.203.000 
dng và kin nghj khác 927.962.000 dông. 

- Dà t chirc kim dim và xem xét trách nhim di vâi 26 tp th& 141 cá nhân, 
trong do: Cách chiic 03 cá nhân, cãnh cáo 09 cá nhân, khin trãch 01 t.p the và 22 Ca 
nhan, cOn 1i là kim diem ri1t kinh nghim. Hin d thu hôi np vào ngân sách so tiên 
9.289.884.000 d6ng. 

1.2. V cong tdc than!, Ira Irdci, nh4m thá trwOng 

Trin khai 09 cuc thanh tra trách nhim thu tru&ng trong vic thirc hin pháp 1ut 
v khiu nai, to cáo t.i 45 dan v, dã kêt thüc 08 cuc ti 41 dan vj. Theo két qua thanh 
tra, nhIn chung thu tru&ng các dan vj dã luôn quan tam den cong tác giãi quyêt khiêu 
ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh cüa cong dan; vic thii 1, thirc hin trinh tir, thu tiic 
giài quyt khiu nti, to cáo cüa các dan vj co ban dung quy djnh. Tuy nhiên, van cOn 
mt so UBND cap xã thrc hin vic ghi so tiêp cong dan chua day dü ni dung theo 
quy dnh, chua 1p  danh m1ic ho sa khiêu nai,  to cáo theo quy djnh hru tnt; vic tong 
hqp, báo cáo so 1iu cong tác tiêp dan, giãi quyêt don thu khieu nii, to cáo có lüc chua 
dugc day dü, kjp thai. 

1.3. Than!, Ira c/zuyên ngành 

Dâ tin hành 156 cuôc thanh tra, kirn tra di vi 2.308 t chrc, Ca si, Ca nhân 
trên các lTnh virc: V sinh an toàn thixc phãm; hành nghê y dugc tu nhân; kinh doanh 
djch v1 van hóa, the thao du ljch và quãng cáo; kinh doanh vt tu nOng nghip, vn tái, 
xäng dâu; an toãn büc xt ht nhân; hot dng cüa to chirc hành ngh Lut su, du giá 
tài san. . . Qua thanh tra, kiêm tra phát hin 285 t chüc, Ca si và 509 cá nhãn có vi 
phm; ban hành 794 Quyêt djnh xr pht vi phtm hãnh chInh vâi s6 tin 4.548.200.000 
dông. Hin các dan vj, cá nhân bj xü pht dã np tin pht vào ngân sách NIià nurc. 

2. Tlnh hInh giãi quyh don khiu nIi, t cáo vã kin nghj cüa cong dan 

2.1. Cong Idc tiep cOng dan 

Trong näm 2019, toàn tinh dã tip 3.458 luçxt cong dan dn phân ánh, khik n.i, t6 
cáo, kiên ngh giâm 36 luçxt so v&i nàm 2018 (c4o tinh 718 lu'çrt; c4p huyên 1.613 lu'crt 
và cap xâ 1.127 luiit).  Trong do: Tiep cong dan thuOng xuyên 2.061 lixqt cong dan; 
Doàn DBQH và HDND tinh, UBND tinh tip và UBND các cp tip cong dan djnh k5' 
1.3 97 lugt cong dan; trong do có 10 doàn dông nguäi (222 ngui) dn tni sâ tip cOng 
dan tinh, huyn d kiên ngh, phán ánh. 

Y ni dung, chü yu cOng dan dn các trii sâ, dja dim tip cong dan d khMu 
ni, to cáo, phãn ánh các van e lien quan dn linh virc tranh ch.p dtt dai, cong tác bi 
thithng khi thu hOi dat và các hot dng t tiing cüa các ca quan tix pháp, hoat dông thi 
hãnh an dan six... 
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2.2. Cong tác /iê'p n/z?In,  p/ian loçii, xi'e Ij &rn và giái quylt thin 

Trong nàm 2019, các cp, các ngành tip nhn 233 dan, gm 171 khiu nai,  62 
dan to cáo; giám 46 dan so vâi cüng k' nm 2018. Trong do: 

+ CAp tinh: Tiêp nhn 135 dan (106 khiu nai;  29 t cáo); 

+ CAp huyn: Tip nh.n 88 dan (57 khiu nai;  31 t cáo); 

+ CAp xâ: Tip nhn 10 dan (08 khiu ni; 02 t6 cáo). 

- Dan không thuc thAm qun giái quyt: 147 dan (99 khiu ni, 48 t cáo); dA 
xir l: Chuyên den ca quan có thâm quyên giái quyêt 19 dan to cáo; hixóng dan dirang 
sij den ca quan có thâm quyên giái quyêt 37 dan khiêu ni; km 91 dan (62 khieu ni, 
29 t cáo) do dA x1r 1, dan dông gui nhiêu nai, trong do dA glri ca quan có thâm quyên 
và dan không dU diêu kin thi l. 

- S dan thuc thArn quyn giãi quyt cüa các ca quan hành chInh nhà nir9c: 86 
dan (86 vii), gôm: 72 khiêu nti, 14 to cáo. 

Ngoài ra, các cAp các ngành dà tip nhn và xü l 1.825 dan kin nghj, tang 57 
dan so vâi nàm 2018. 

* Ni dung darn: 

Khilu nii: Lien quan dn vic thu hi dAt, tranh chAp dAt, cAp GCNQSD dAt; viêc 
cAt chê d frq cap ngiri có công; không dong quyêt djnh xr pht hành chInh ye linh 
vvc dat dai, khoáng san, giao thông dung bO,  xr l' k' lut; vic cxO'ng ché cUa ca 
quan TFIA dan sir,... 

TL4 cáo: Vic gay ri, phá ho?i, chim dot tài san cUa cong dan; viphm pháp 
lut v dAt dai; sr di1ng bang cap không dung quy djnh; lam giâ giây t& dê hu&ng chê 
d chInh sách; lam dung giao thông không dam báo chAt hrgng; vic chi trâ tiên chê 
d cho giáo viên không dung qui djnh..... 

Kiln nghj: Lien quan dn thu tIc cAp giAy CNQSD dAt; vic giãi quyt ch d 
chInh sách; vic ian chiêm duO'ng di cOng cong, tranh chap lôi di, dat dai; 0 nhim môi 
tru&ng... 

* Kt qua giãi quyt don khiu ni, t cáo thuc thAm quyn: 

- S vi vic phãi xác mirth trong näm 2919 là 97 vii (80 khiu nai,  17 t cáo) 2 , so 
vth näm 2018 giãm 19 vi (04 khiêu ni, 15 to cao). Kêt qua xu 1: 

- Dã xác minh, giái quyt xong 89 vi1 (74 khi4u nai,  15 t cáo), dt 91,2 %; kt qua: 

+ Khilu ngi: 05 khiu nai  dung, 10 khiu ni có diing CO sai, 44 khiu ni sai, 15 
vi duang sr rut dan. 

+ T cáo. 05 t cáo sai, 01 t cáo dung, 06 to cáo có dung có sai, 03 t cáo không 
có ca si và thrang sir ri1t dan to cáo. 

- Dang xác minh 08 vi (06 khiu nai,  02 t cáo)3. 

2 Nm 2018 chuyn sang 11 vi (08 khiu ni, 03 t6 cao), thi l' trong nm 2019 là 86 vv (72 khiu ni, 14 
t8 cáo). Trong dO: Cap tinh 27 vi (23 khiu ni, 04 to cáo); cap huyn 60 vi (khiu ni 49, th cáo 11) và cap xa 10 vu 
(08 khiu nti, 02 t cáo). 
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* Ngoài ra, trong näm 2019, UBND tinh dâ chi do kim tra, rà soát 06 vi khiu 
n.i kéo dài4, dn nay dâ rà soát xong và xir 1 dirt diem 04 vi, dang xem xét, tiêp tiic 
chi do xü l 02 vu. 

3. Cong tác phông, chng thain iihung 

3.1. V tuyên truyên, pith blItz pháp iu?It  vêplthng, c/zng 1/zam n/lung 

- Các S&, ban, ngành, các huyn, thj xà, thành ph tip tc d.y m?nh  tuyên truyên 
ph bin pháp 1ut v PCTN. Dã to chi'xc 338 dçit lông ghép tuyên truyên pháp lut ye 
PCTN và phô bin các quy djnh cüa pháp 1ut, các van bàn cüa Dãng cho 26.082hrçit 
ngtrYi tham di. Dà cp cho các thôn, lang, t dan phô 292 t& gap "tim hiêumç5tsô quy 
djnh cza pháp lut v phông chông ra lien ", 1.986 cuôn so tay tuyên truyên ye chinh 
sách pháp 1ut và "mç31 so quy djnh cta Luçt Phông, chOng tham nhüng näm 2018". 
Thanh tra tinh CIa biên son và phát hành tài 1iu phô biên Lut PCTN näm 2018 cho 
309 cci quan, t chrc, dcin vj, dja phuang trên dja bàn tinh; dông thri däng tãi len 
Trang thông tin din tü cüa Thanh tra tinh. Sâ Tu pháp CIa biên soin và phát hành 
15.600 cuôn so tay phô biên giáo dic pháp 1ut a thôn, lang, khu dan cu trong do cO 
lông ghép ni dung ye ti phim chirc vii. 

- UBND tinh CIa ban hành nhiu, van bàn, k hoch chi do, trin khai cong tác 
phOng, chông tham nhUng và triên khai, theo döi vic triên khai thirc hin nhu: Ké 
hoch so 3 34/KH-UBND ngày 14/02/2019 v trien khai thi hành Lut PhOng, chng 
tham nhng näm 2018 trên dja bàn tinh; Kê hoch so 1490/KH-UBND ngày 04/7/20 19 
ye triên khai thirc hin Chi thj so 10-CT/TTg ngày 22/4/20 19 cüa Thu tirOng ChInh phü 
ye vic tang cu'&ng xi l, ngán chn có hiu qua tInh trgng nhung nhiêu, gay phiên ha 
cho ngw&i dan, doanh nghip tronggiái quyêt cOng vic trên dja bàn tinh; Ké hoch so 
l07fKH-UBND ngày 01/7/2019 ye triên khai thrc hin Chi thj so 27-CT/TW ngày 
10/01/2019 cüa B ChInh trj và Kê hoach sO 238-KJ-1/TU ngày 10/6/2019 cüa Ban 
Thuông vii Tinh Uy ye tän ctring sir lãnh dto cüa Dâng dôi vii cong tác bão v ngu&i 
phát hin, to giác, ngu&i dâu tranh chông tham nhüng, lang phi, tiêu crc. . 

- Trên cci sO K hotch cüa UBND tinh, tAt cã các co quan, don vj, da phuong 
thuOc tinh CIa ban hành kê hotch thrc hin cOng tác Phông, chng tham nhCing närn 
2019 cüa cor quan, don vj, dja phucmg mInh dê thirc hin. 

- Chü tjch UBND tinh CIa ban hành Quyt djnh s6 1 150/QD-UBND ngày 
21 / 11/2018 ye phê duyt kê hoch thanh tra nàm 2018 cUa Thanh tra tinh, trong dO cO 

Cp tinh 03 viii trong dO: 02 khiu ni (S Tài nguyen và MOi trtrmg, Sr Xây dmg dang giái juyt), 01 tó cáo 
(Sâ Lao dng-Thircmg binh và XA hi), cap huyn 04 vi (03 khiêu nai,  01 tO cáo) và cap xA 01 vçi khieu ni. 

' Ba Lé Thi Châu-Mang Yang, bà To Thj COc - Chu Se, bà Nay Phicich - Ayun Pa, bà Siu Th bàn — Kbang, bà 
Du Thj Lam- An Khe, Ong Tran Dlnh PhOc - Pleiku. 

Ka hooch s6 2947/KH-UBND ngày 28/12/2018 v thçrc hin cong tãc phOng, chng tham nhüng nAm 2019 trén 
dla bàn tinh; KE hoch s 2794/KH-UBND ngày 13/1212018 v viéc trién khai cOng tác phO bién, giao dc pháp Iut, 
hôa giài ca sâ, chuân tiap cn pháp 1ut trén dja bàn tinh Gia Lai nám 2019 (tron dO cO ni dung xác djnh các 
nhim vix tr9ng tam trong cOng tác tuyên truyan, ph bién các quy djnh va phOng, chOng tham nhclng); Ké hoch s 
17441KH-UBND ngày 13/8/2019 ye trién khai thrc hin Quyat dlnh  sO 861/QD-TTg ngày I 1/7/2019 cüa Thu ttràng 
Chfnh phU v phé duyt Da an "Tuyen zruyén, p/id bién, giáo dyc pháp luç: ye PCTN giaf dogn 2019-202 1 "; K 
hoch sO 2130/KH-UBND ngày 26/912019 cUa UBND tinh va thrc hin D an tuyén truyèn, phô bién, giao dc pháp 
1ut v PCTN näm 2019, 2020 trên dja bàn tinh; van bàn so 6581UBND-NC ngày 02/4/20 19 va to ch0c thi,rc hin K 
hoch sO 190-KH/TU ngày 27/02/20 19 cUa Tinh Ciy va thirc hin chrcmg trinh cong tác cüa Ban Chi dao  Trung wing 
va phOng, chông tham nhQng. 
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thanh tra vic thirc hành pháp 1ut v PCTN, theo do, UBND cp huyn và cac sä, 
ngành tinh cüng dâ xay dmg, ban hành k hoch thanh tra trách nhim trong th1rc hin 
Cong tác PCTN thuc phm vi quãn 1 cüa ca quan, dan vj mInh. 

- Thirc hin K hoch s 109 /KII-TTCP ngày 24/01/2019 cüa Thanh tra ChInh 
phü v vic dánh giá cong tác PCTN cap tinh nàm 2018 và Quy4t djnh s 63/QD-
TTCP ngày 26/02/20 18 cüa Thanh tra Chinh phü ye phê duyt b chi s dánh giá cong 
tác phông, chông tham nhüng dôi v6i UBND cp tinh nàm 2017, UBND tinh dä ban 
hành Kê hoach so 406/KH-UBND ngày 27/02/2019 ye dánh giá cong tác phông, chông 
tham nhüng cüa tinh näm 2018; hâu hêt các ca quan, dan vj, dja phuong thuc tinh dà 
triên khai cong tác tçT dánh giá và báo cáo ye Thanh tra tinh tOng hçp, dir thão báo cáo 
cho UBND tinh, ngày 02/5/2019, UBND tinh dã có báo cáo so 46/BC-1JBND ye dánh 
giá cong tác PCTN näm 2018 cüa tinh glri ye TTCP dung th&i gian quy dinh. 

3.2. V 1/nrc hiên cdc giâi p/zap p/lông ngfra tham nhüng 

- Cong khai, minh bgch trong hogt dc3ng cia các cci quan, dun vj: Hu ht các 
cp, các ngành th%rc hin tot các quy djnh ye cOng khai, minh bach trong hot dng cüa 
ca quan, to chIrc, dan vj. Chü trQng cOng khai các linh we: Dâu Pr xay dirng; thu chi 
tài chInh; phân bô dir toán, ngãn sách; thu tc hành chinh; cong tác can b; chê d, 
djnh rnrc, tiêu chuân; quy hoch, kê hoch sr diving dat, phi, 1 phi,... niêm yet tai ca 
quan, dan vj, tirng biràc nâng cao tInh minh bich, giãm bat sách nhiêu, phiên ha va 
thun lçii cho to chIrc, cOng dan khi giao djch giái quyêt thu tic hành chInh. 

- Vic xáy drng, ban hành và thrc hin các chl do, d.inh m&c, tiêu chuá'n: Các ca 
quan, dan vj, dja phuang d xây dirng và t chirc thirc hin quy chê chi tiêu ni b 
dung theo các van bàn quy djnh cüa Nhà nuOc. Trong näm dã ban hành mói 03 van bàn 
và sira dOi, bô sung 02 van bàn ye chê d, djnh mi'rc, tiêu chuân. 

- Vic xáy drng, thrc hiçn quy tc r-ng x& cüa can b3, cOng chj-c, viên ch&c. ThU 
truâng các ca quan, dan vj, dja phuang thuing xuyên quán trit, nhàc nh& CBCCVC 
thrc hin nghiêm Quyêt djnh sO 03/2007/QD-BNV ngày 26/02/2007 do B Truâng B 
Ni vi ban hành Quy täc üng xir cUa CBCCVC lam vic trong b may chInh quyên dja 
phi.rang; các quy täc do dirc nghê nghip thuc ngành, lành virc và thirc hin quy djnh 
cUa pháp lut ye nhitng diêu CBCCVC không duqc lam. 

- Vic chuyn ddi vj trI cOng tác cüa can bçä, cOng ch&c, viên cháv nhcm phOng 
ngza tham nh12ng: Các ca quan, dan vj thuc tinh dã thrc hin chuyên dôi vj trI cong 
tác 144 trueing hçip theo quy dinh tai Nghj djnh sO 15 8/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 
cua ChInh phU yà Nghj djnh so 150/20131ND-CP ngày 11/11/2013 cUa Chinh phU sUa 
dôi mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 1 58/2007/ND-CP. 

- Vic thyc hin các quy d/nh v minh bçzch tài san và thu nhp: Cong tác mirth 
b?ch tài san, thu nhp cUa can b, cong chüc, viên chrc närn 2018 dä duçic các sà, 
ngành, dja phirong thrc hin dung quy djnh. Theo do, tOng so nguôi phãi kê khai tài 
san, thu nhp trên toàn tinh là 10.198 ngu&i; so dA k khai là 10.191 nguii, chua kê 
khai 07 ngu&i (cô 1 do); tat ca các bàn ké khai tài san dêu thrqc cOng khai va hru trir 
dUng quy djnh. 

3.3. Ke't qua phát /zin, xfr ifi 1/lam n/lung: Trong näm 2019, thông qua các hot 
dng tr kiêm tra ni b cUa các ca quan, dan vj và cong tác thanh tra, giái quyt t6 cáo 
trên dja bàn tinh chua phát hin hành vi tham nhüng. 
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3.4. KIt qua than/i Ira trdch n/zim II, rc hin p/zap 1ut v PCTN: Trong nàm 
2019, trin khai 06 cuc thanh tra trách nhim trong vic thc hin các quy djnh cUa 
pháp 1ut v PCTN t,i 08 dan vj, dã kt thüc 04 cuc ti 06 dan vj. Qua thanh tra,dã 
phát hin, kin nghj chãn chinh mt so hn chê, thiêu sot trong vic thrc hin các biçn 
pháp phông ng11a tham nhOng. 

II. DANH GIA CHUNG 

1. V cong tác thanh tra; phOng, chông tham nhQng 

NhIn chung, ca quan Thanh tra các cp d trin khai cong tác theo dung k hoach 
ducic phe duyt; thii gian triên khai các cuc thanh tra thirc hin theo dUng quy djnh; 
các kêt 1un, kin nghj xi'r 1 sai phtm qua thanh tra chInh xác, khách quan, kjp thai va 
dUng pháp luat. Hott dng thanh tra chuyên ngành triên khai có trçng tam, tr9ng diem, 
không d xày ra tmnh trng chng chéo, trüng l.p; th?yi gian, ni dung thanh tra dugc 
cong khai tnràc cho doanh nghip biêt. Qua thanh tra, kiêm tra dã phát hin, xU 1 
nhiu t chUc va cá nhân vi phm trong hot dng san xuât, kinh doanh. UBND tinh dâ 
chi do ch.n chinh kjp thi và xU l nghiêrn dôi v1i nhüng t.p the, cá nhân có sai 
phm nh&m tirng bixóc phông ng1ra, ngàn chn và day lUi tInh trng tham nhüng, tiêu 
circ, gay that thoát tài san, gop phãn nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn 1 Nhà niiàc trén 
da bàn tinh. 

Cong tác PCTN trong thii gian qua dã dl.r9c UBND tinh quan tam chi do quyt 
1it, vài nhiêu bin pháp và giài pháp thIch hçip nhu: Triên khai các chU truang, chi dto 
cUa Dãng va Nhà nuOc ye phông, chông tham nhQng; tang cuing cOng tác tuyên truyên 
phô biên, giáo diic pháp 1ut ye PCTN gän vâi vic h9c tp và lam theo tir tithng, dio 
dUe, phong each Ho ChI Minh; vic thirc hin các bin pháp phông ngUa tham nhUng 
ngày càng di vào nê nêp, nhât là cong tác cái cách hành chInh, trQng tam là cai cách thU 
tic hành chInh ducic tp trung triên khai dat  ket qua; cong tác minh bach  tài san thu 
nhp ca bàn thrc hin dUng theo quy djnh; cong khai, minh bach  trên các linh virc 
quãn l tài chinh, mua sam tài san; cong tác qui hoach, dào tao,  b nhim, chuyn di 
v trI cong tác dOi vâi can b, cong chUc; thirc hin quy t&c Ung xU, quy tc dao  dUe 
nghê nghip. Vic xU l các vi phm dixcc tin hành kjp thi, kiên quyt va dUng pháp 
lut, 

Ben canh  nhüng mtt dtt ducic, vn cOn mt s han  ch nhu: Cong tác thanh tra 
hành chmnh a c.p huyn, sä, ngành ket qua chua cao; mt so giãi pháp phOng ngUa 
tham nhüng chi.ra dugc to chUc triên khai trit dé, vic tir kiêm tra d phát hin và xU 1 
tham nhtng trong ni b ca quan, dan vj vn là khâu yêu; cong tác phát hin, xU l 
hành vi tham nhUng cOn nhiéu khó khän, han  chê; cong tác länh dao,  chi  dao  thông qua 
vic ban hành các chuang trinh, k hoach  thirc hin lien quan den cOng tác PCTN ô 
mt s6 ca quan, dja phuang cOn ch.m; cOng tác tuyen truyen, phô biên, giáo dic pháp 
1ut PCTN, vic thrc hin Chi thj so 1 0-CT/TTg ngày 22/4/2019 cUa ThU tuàng ChInh 
phU ye viçc tang cu'&ng xt 1)5, ngán chn có hiçu qua tInh trgng nhüng nhiéu, gdyphiên 
ha cho ngic6i dan, doanh nghip trong giái quyêt cong vic chua duo'c các sâ, ngành, 
dja phuang trien khai sâu rng, quán trit, kiêm tra thuing xuyen. 

2. V cong tác tip cong dan; giãi quyt 1diiu ni, t cáo 

Cong tác tip cong dan, giãi quy& khiu nai, t cáo dà duçc ChU tjch UBND tinh 
chi dao  sat sao cUng vâi sir n 1irc cUa thU truäng các cap, các ngành nen co nhüng 
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chuyn bin rO net. Cong tác tip dan dâ tüng buOc g.n vâi giãi quyt khiu nai,  t cáo, 
nhiu vi vic duçic giái quyêt dtrt diem ngay tü ca so. ' thirc, trách nhim cüa thU 
trix&ng các cap trong chi dao,  diêu hành, xem xét, giâi quy& khiu ni, t cáo thrcic 
quan tam han và dA có nhng chuyên biên tIch crc. Tuy nhieñ, vic giãi quyt dan thu 
khiêu nai, to cáo có vi vic con chm, ngu&i dirng du tai  môt s dja phuan 0 cp 
huyn, cap xA chua dê cao trách nhim trong dôi thoi, hOa giái khi giãi quyêt khiu 
ni, kiên nghj. 

III. PHTYOG HU'OTG, NHIIM VEJ CONG TAC NAM 2020 

1. Cong tác thanh tra 

Can cr dlnh  huOng cüa Thanh tra Chinh phU, UBND tinh chi do các cp, các 
ngành can tp trung vào các ni dung sau: 

- Xây drng và trin khai thanh tra theo K hoch thanh tra dã dugc ChU tjch 
UBND các cap, Giám dOe các SO, ngành phê duyt; tp trung vào các lTnh vrc d phát 
sinh tiêu crc, tham nhiIng, du 1un quan tam và có nhieu dan thu khiêu nai, to cáo nhu: 
Vic thijc hin chInh sách, pháp 1ut trong cong tác quãn 1, si'r dicing dat dai; quãn 1 
và bão v thng; quán 1 dâu tu xây dmg; quán 1 tài chInh, tài san cOng; vic thrc hin 
chuang trInh ml?c  tiêu quOc gia. 

- Thanh tra chuyên d din rng theo huOng d.n cUa Thanh tra Chinh phU (nu co). 

- Thanh tra dt xut khi duçic ChU tjch UBND các cp giao và khi phát hin có 
du hiu vi phm pháp 1ut. Quyet djnh thanh tra lai  các cuc thanh tra dã dugc các SO, 
ngành và UBND các huyn, thj xa, thành phô thuc tinh dâ kêt 1un nhung phát hin có 
du hiu vi phm pháp 1ut. 

- Thanh tra trách nhim di vOi ThU truOng các SO, ban, ngành và ChU tjch 
UBND cac huyn, thi xa, thanh phô thuOc tinh trong viêc thuc hiên nhiêm vu duac 
giao; vic th1rc hin pháp 1ut ye thanh tra, tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo 
va PCTN. 

- Kim tra vic xây dirng, thirc hin k hotch thanh tra và xU 1 sau thanh tra tai  cáo 
SO và UBND các huyn, thj xâ, thânh phô thuc tinh. Day manh  cong tác giám sat, thãm 
djnh kt qua thanh tra. Tang cuOng don doe, xci 1 sau kêt 1un thanh tra. 

2. Cong tác tip cong dan, giãi quyêt khiu ni, t cáo 

- Nãng cao hiu qua cong tác tip cOng dn thuOng xuyen và djnh k' theo quy 
djnh. Gn côn tác tiêp cong dan vOi thng cuOng trách nhim, hiu qua trong cong tác 
giãi quyM khiêu nai,  to cáo; theo dOi, närn chac tInh hmnh và dij kr&ng các vi khieu 
kiin dong ngu&i có nguy ca trO thành "diem nóng" gay phirc tp ye an ninh trat tu dê 
chi dio cáo cap, các ngành chcic nàng phôi hcip xir 1' kjp thOri các tInh huông có the 
phát sinh. Tip tic chi dao  thu truOng các cap, cáo ngành tAng cung cong tao tiêp 
cOng dan và tiêp xUc dôi thoi nhAm nâng cao hiu qua cong tao giài quyêt dan cUa 
cong dan. 

- ThU truOng cáo cp, các ngành quan tam chi do giãi quy& kjp thai cáo khiu 
nai, to cáo thuc thãm quyên dam bão ye th0i h?n,  trInh tir, thU tiic; ni dung giãi quyêt 
rô rang, cht chê, dUng pháp 1ut; chU trçng giãi quyêt tot các khiêu ni, to cáo dông 
ngui ngay tci ca sO thông qua dOi thoi, hOa giãi, không dê phát sinh nhng tInh 
hung phirc tap, bat Igi dn tInh hInh an ninh trt tir. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
J TICH 

- TIch crc tuyén truyn, ph bin giáo dic pháp 1ut v tip cong dan, khiu ni, 
t cáo dn ngu1i dan và can b, cong chüc, viên chüc. 

- Tang cung thanh tra, kim tra trách nhirn cüa Thu trrnng các cap, các ngành 
trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye tiêp cong dan và giái quyêt các dan 
khiu nai,  t cáo cüa cong dan. 

3. Cong tác phông, chng tham nhung 

- Tip tçic chi dao  dy  math  cong tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa 
Dáng và Nhà nuàc ye PCTN, chi dao  các sâ, ngãnh, dja phuang t chücth%rc hin 
nghiêm Chi thj sO 10-CT/TFg ngày 22/4/2019 cüa Thu tuàng ChInh phü ye vic tang 
czr&ng XZf l, ngán chgn có hiu qua tInh trgng nhüng nhiêu, gay phién ha cho ngw& 
dan, doanh nghip trong giái quyêt cong vic; thirc hin có hiu qua các giài pháp ye 
phOng ngl'ra tham nhiing nhu: Cãi cách thu tic hành chInh; cong khai hoat dng cUa co 
quan, don vj; kê khai, minh bach  tài san, thu nhâp. 

- Chi dao  co quan Thanh tra và các co quan co thtm quyn giãi quyt kjp thñ các 
don thu to cáo ye hành vi tharn nhUng; tang cuà'ng cong tác thanh, kiêm tra vic thirc 
hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye PCTN và các lTnh vrc dê xãy ra hành vi tham 
nhüng. 

- Chi dao  tang cung và nâng cao chit lixgng, hiu qua cong tác diu tra, truy t6, 
xét xi:r cac vi an tham nhQng. Chi dao  các cap, các ngành nãng cao trách thim cUa 
nguài dCrng dâu trong PCTN, tang cu&ng cong tác tr kim tra phát hin kjp th&i hành 
vi tharn nhüng trong ni b P'rng Co quan, dan vj. 

Trên day là báo cáo tInh hInh và kt qua thirc hin cong tác thanh tra, giãi quyt 
khieu i, jô cao, PCTN näm 2019 và phuong huàng, thim vi nãm 2020 cüa UBND 
tinh./ 

No'i nhâ:z: 
-TT.Tinh iy; 
- TI. HDND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInh Tinh üy; 
- Thanh tra tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Liru VT, KTFH, NC. 

V Nc Tlthith 
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