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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan           #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; 
phương hướng nhiệm vụ  năm 2022

Thực hiện các nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XII của Hội đồng 
nhân dân huyện Nam Trà My. UBND huyện báo cáo kết quả công tác thanh tra, 
công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, 
chống tham những năm 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 với 
các nội dung như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

I.  VỀ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2021

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Trên cơ sở định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 của 
Thanh tra tỉnh tháng 12/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện xây 
dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 đảm bảo đúng theo định hướng và thời gian 
quy định. 

- Ngày 02/12/2020 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2627/QĐ-
UBND về phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, tập 
trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Thanh tra hành chính; giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp 
dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Tuyên truyền pháp luật về 
Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại. Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham 
nhũng.

- Ngày 14/7/2021, theo đề nghị của Thanh tra huyện, UBND huyện tiếp 
tục ban hành Quyết định số 1572/QĐ-UBND  phê duyệt bổ sung Kế hoạch công 
tác thanh tra năm 2021 về công tác quản lý, điều hành và sử dụng tài chính ngân 
sách tại 02 đơn vị trường học và 02 cơ quan trên địa bàn huyện.

2. Kết quả tổ chức thực hiện

2.1. Công tác thanh tra hành chính

Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ là 07 cuộc. Trong đó: 03 cuộc 
thanh tra theo kế hoạch và 04 cuộc thanh tra bổ sung. Cụ thể:

- Thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản : 01 cuộc;
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- Thanh tra trên lĩnh vực tài chính ngân sách : 06 cuộc;

Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với 07/07 cuộc. Tổng số đơn vị được 
thanh tra là 18 đơn vị. Qua thanh tra, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 
15 đơn vị và 25 cá nhân, đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 690.067 triệu 
đồng, đề nghị chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 177.110 triệu đồng, thu hồi 
nộp vào NSNN với số tiền 512.957 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, đã nộp 
vào NSNN với số tiền 512.957 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%), cụ thể:

* Thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 01 cuộc

Đã ban hành Kết luận thanh tra đối cuộc thanh tra công tác đầu tư xây 
dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 
thôn mới thực hiện trong năm 2019 do UBND các xã làm chủ đầu tư. Qua thanh 
tra, đã phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, sai sót công tác quản lý đầu 
tư xây dựng nhất là trong khâu nghiệm thu thanh toán khối lượng, công tác vận 
hành, chấn chỉnh việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của các tổ chức 
có liên quan…đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND, kế toán 
của 10 xã. Đồng thời phát hiện sai phạm với tổng số tiền 521,914 triệu đồng, 
trong đó: chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 77,2 triệu đồng, thu hồi nộp vào 
NSNN với số tiền 444,714 triệu đồng, đã thu hồi nộp vào ngân sách số tiền là 
444,714 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%. UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra 
huyện đôn đốc để Kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

* Thanh tra trên lĩnh vực tài chính ngân sách: 06 cuộc, vượt 04 cuộc theo 
kế hoạch được phê duyệt

- Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra tài chính ngân 
sách tại trường PTDTBT THCS xã Trà Cang trong 02 năm 2018-2019. Qua 
thanh tra, đã phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, sai sót trong công tác 
quản lý, điều hành TCNS tại đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 14,3 
triệu đồng, trong đó: chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 12,61 triệu đồng, đã 
thu hồi nộp vào NSNN với số tiền 1,69 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra tài chính ngân 
sách tại UBND xã Trà Linh trong 02 năm 2018-2019. Qua thanh tra, đã phát 
hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, sai sót trong công tác quản lý, điều hành 
TCNS tại đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 18,959 triệu đồng, trong 
đó, chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 11,105 triệu đồng, đã thu hồi nộp vào 
NSNN với số tiền 7,854 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra tài chính ngân 
sách tại PTDTBT THCS Trà Linh trong 02 năm 2018-2019. Qua thanh tra, đã 
phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, sai sót trong công tác quản lý, điều 
hành TCNS tại đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 19,959 triệu đồng, 
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trong đó, chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 15,015 triệu đồng, đã thu hồi nộp 
vào NSNN với số tiền 4,58 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra tài chính ngân 
sách tại Mẫu giáo Trà Linh trong 02 năm 2018-2019. Qua thanh tra, đã phát 
hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, sai sót trong công tác quản lý, điều hành 
TCNS tại đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 5,164 triệu đồng, trong đó, 
chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 4,148 triệu đồng, đã thu hồi nộp vào NSNN 
với số tiền 984.000 đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra Mua sắm tài sản, 
vật tư, thiết bị tập trung do Phòng GD&ĐT huyện thực hiện trong 5 năm (2016-
2020). Qua thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh đơn vị trong việc lập hồ sơ mời 
thầu, lập nhu cầu mua sắm của các đơn vị sử dụng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 
đối với trưởng phòng GD&ĐT huyện.

- Đã ban hành kết luân thanh tra công tác điều hành, quản lý và sử dụng 
ngân sách tại Phòng Văn Hóa và thông tin huyện trong 03 năm 2018-2020. Qua 
thanh tra, đã phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, sai sót trong công tác 
quản lý, điều hành TCNS tại đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 110,135 
triệu đồng, trong đó, chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 57 triệu đồng, đã thu 
hồi nộp vào NSNN với số tiền 53,135 đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

2.2. Công tác Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng

- UBND huyện đã chỉ đạo thành lập 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, phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND 02 xã 
và 03 cơ quan thuộc huyện, đã ban hành kết luận thanh tra 05/05 cuộc (đạt 100% 
theo kế hoạch được phê duyệt).

- Qua thanh tra, đã giúp cho lãnh đạo đơn vị nắm được tình hình triển khai 
thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng trong thời gian vừa qua; giúp cho Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra 
xem xét, đánh giá lại việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị 
mình. 

- Qua đó, đề ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến, thúc đẩy thực 
hiện có hiệu quả các công tác này trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, nắm bắt 
những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện 
các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đề 
ra các biện pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 
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pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

II. VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI 
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

1. Công tác chỉ đạo điều hành

UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 
UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công 
dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Lich Tiếp công dân năm 
2021 theo đúng quy định và đã thực hiện công khai trên các phương tiện thông 
tin toàn huyện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo dõi và thực hiện.

Việc tiếp công dân được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn Thông tư số 
06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; Trong năm 2021, 
công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời giải thích, xử lý 
những bức xúc, vướng mắc của công dân, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại 
đông người. Hồ sơ tiếp công dân được Ban Tiếp công dân huyện thực hiện ghi 
chép, lưu trữ đảm bảo. Công tác, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân, xử 
lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả tiếp công dân

- Trong năm 2021, Ban tiếp công dân của huyện duy trì tốt chế độ tiếp 
công dân định kỳ, tiếp thường xuyên tại trụ sở. Trong đó, tiếp định kỳ theo Lịch 
tiếp công dân đầu năm là 24 cuộc, tiếp thường xuyên 04 buổi/03 lượt người/03 
vụ việc. Không phát sinh đoàn đông người.

- UBND huyện đã chỉ đạo Ban tiếp công dân phối hợp với Thanh tra 
huyện tập trung hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thực hiện tốt 
công tác tiếp công dân; bố trí địa điểm và cán bộ tham mưu tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân

- Theo nội dung: có 02 đơn khiếu nại; 01 đơn phản ánh, kiến nghị;

- Theo thẩm quyền: 02 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan thuộc UBND 
huyện; 01 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện.

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư

a) Tiếp nhận: Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 09 đơn/09 vụ việc; kỳ 
trước chưa xử lý chuyển sang là 0 đơn.
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- Số đơn đã xử lý là 9/9 đơn tiếp nhận.

- Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý là 9 đơn/09 vụ việc.

b) Phân loại, xử lý đơn:

- Theo nội dung: có 02 đơn khiếu nại; 07 đơn phản ánh, kiến nghị;

- Theo tình trạng giải quyết: Có 09 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị 
chưa được giải quyết.

c) Kết quả xử lý đơn:

- 01 đơn khiếu nại và 07 đơn phản ánh, kiến nghị chuyển các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết;

- 01 đơn khiếu nại: UBND huyện thành lập Đoàn xác minh nội dung 
khiếu nại.

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị thuộc 
thẩm quyền 

Tổng số đơn đã giải quyết là 09 đơn/09 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:

a) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại

- 01 đơn khiếu nại đã được UBND huyện đã ban hành quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu.

- 01 đơn khiếu nại được cơ quan chuyên môn giải quyết bằng hình thức 
giải thích và đã làm thủ tục rút đơn.

  Đơn kiến nghị: 07 đơn phản ánh, kiến nghị đã được cơ quan chuyên môn 
huyện kiểm tra, trả lời cho công dân; 01 đơn khiếu nại được cơ qua chuyên môn 
giải quyết bằng hình thức giải thích, và đã rút đơn.

b) Kết quả giải quyết đơn tố cáo: Trong kỳ, không phát sinh đơn tố cáo 
nào.

c) Kết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị: 07 đơn phản ánh, kiến nghị 
đã được cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra, trả lời cho công dân.

III. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong năm qua, công tác phòng chống tham nhũng luôn được Huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của Luật 
Phòng chống tham nhũng và các văn bản quy định có liên quan. UBND huyện  
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển 
khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Chương 
trình số 29-CTr/HU ngày 06/10/2017 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 10-
NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 
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chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch 
số 61/KH-UBND ngày 22/7/2017 của UBND huyện Nam Trà My triển khai 
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Nam Trà My 
giai đoạn 2017-2021. 

Đồng thời, thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, năm 2021 UBND 
huyện đã ban hành 08 văn bản về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

+ Quyết định số 2627/QĐ-UBND, ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND 
huyện về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021, Quyết định số 1572/QĐ-
UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt bổ sung kế 
hoạch thanh tra năm 2021.

+ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện về việc 
triển khai tổ chức tập huấn Nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính 
phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Nam Trà My.

+ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện, triển 
khai thực hiện đề án “ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp lực về phòng, chống 
tham nhũng giai đoạn  2019-2021trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện công 
khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Nam Trà My.

+ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện, triển 
khai chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn 
huyện Nam Trà My.

+ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 02/02/2021, Quyết định số 
774/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai 
tài sản, thu nhập lần đầu.

+ Công văn số 114/UBND-VP ngày 05/2/2021 của UBND huyện Nam 
Trà My về việc nắm bắt tình hình tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy 
định trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

- Theo kế hoạch tuyền truyền đã ban hành, UBND huyện chỉ đạo Thanh 
tra huyện tiến hành tổ chức 11 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật về thanh tra, 
tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với đội ngũ giáo 
viên tại 11 đơn vị trường học trên địa bàn huyện trong quý IV năm 2021, có hơn 
265 người tham gia, cấp phát hơn 300 tờ gấp tuyên truyền.
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- Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng dưới nhiều hình 
thức như: Quán triệt, tuyên truyền trực tiếp thông qua các hình thức tập trung và 
các cuộc họp giao ban tháng, quý của các cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền lồng 
ghép các nội dung PCTN trong các văn bản ban hành như Quy chế chi tiêu nội 
bộ, văn bản quán triệt thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

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

a) Việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của 
cơ quan, đơn vị, địa phương.

- UBND huyện đã thực hiện công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện 
tử huyện và các phương tiện thông tin về: chương trình, kế hoạch công tác, lịch 
làm việc trong tuần của các phòng ban, đơn vị thuộc huyện; công bố và công 
khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống 
tham nhũng; thực hiện công khai về công tác quy hoạch sử dụng đất, công khai 
tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tuyển dụng, 
đào tạo cán bộ, công chức theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý các dự án đầu tư có 
nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Công tác công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương được thực hiện tốt, thể hiện trong việc xây dựng quy chế dân chủ cơ 
sở cơ quan và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, địa phương, nhất là công khai 
về tài chính, quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính…

b) Việc xây dựng ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, 
tiêu chuẩn.

- Việc chi tiêu được thực hiện trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ được các 
cơ quan, đơn vị xây dựng hàng năm theo quy định tại Nghị định 117/2013/NĐ-
CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định chế độ 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 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị công lập.

- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường các 
biện pháp kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, chế độ do Nhà nước 
quy định. Thẩm tra việc quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan, đơn 
vị; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù 
hợp với các quy định của Nhà nước về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Theo đó, 
hầu hết Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 
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huyện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù 
hợp với quy định Nhà nước và tình hình địa phương.

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị 
theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về 
những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội.

c) Việc xây dựng, thực hiện  quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 
hạn 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc và tổ chức thực 
hiện các quy định theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 23/2/2007 của Bộ Nội 
vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ 
máy chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 
quyền hạn

Trong kỳ báo cáo, UBND huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 42/KH-
UBND ngày 10/4/2019 định kỳ chuyển đổi vị trí công chức, viên chức không 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự 
nghiệp thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã theo Nghị định số 158/2007/NĐ-
CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. 

đ) Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 
trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND huyện thường xuyên chú trọng thực hiện công tác cải cách hành 
chính, cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
khi giải quyết công việc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, công vụ, 
việc quản lý, sử dụng tài sản công. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cao 
năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và 
hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện hệ thống Cổng thông tin điện tử của UBND huyện 
phục vụ chương trình cải cách hành chính, tiếp tục ứng dụng tốt hệ thống Q-
Office để chuyển đổi hệ thông văn bản theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND 
tỉnh về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp cán bộ, công 
chức tiết kiệm được thời gian đi lại, giảm chi phí in ấn tài liệu, lưu trữ, tìm kiếm 
văn bản. Bên cạnh đó còn sử dụng chứng thư số, gửi các văn bản điện tử theo 
đúng quy định.

Thực hiện quản lý và thanh toán hạn chế dùng tiền mặt: chi trả tiền công, 
tiền lương và các khoản phụ cấp lương, chi bổ sung thu nhập... các khoản thanh 
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toán cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các khoản 
chi thanh toán khác theo quy định.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/NĐ-CP 
ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,  UBND huyện đã ban hành 
Công văn số 24/UBND-TTH ngày 13/01/2021 về việc triển khai thi hành Nghị 
định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020; Quyết định số 
417/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 và Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 
12/4/2021 của UBND huyện Nam Trà My phê duyệt danh sách người có nghĩa 
vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Theo đó, năm 2020 UBND huyện có 315 
người thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Việc kê khai được triển 
khai thực hiện và hoàn thành theo đúng theo quy định của pháp luật.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Trong công tác phòng chống tham nhũng

- Các biện pháp phòng chống tham nhũng triển khai còn thiếu đồng bộ,  
mới chỉ dừng lại ở việc triển khai, tuyên truyền. Công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng chưa đi vào chiều sâu, 
chưa thật sự quyết liệt mà đôi lúc còn mang tính hô hào, hình thức.

- Việc công khai, minh bạch trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi thực hiện một số dự án còn chưa đúng quy định.

- Công tác quản lý các công trình đầu tư xây dựng được giao cho các xã , 
các đơn vị làm chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, hồ sơ thủ tục chưa đảm 
bảo, dễ xảy ra tình trạng lãng phí, kém chất lượng, hiệu quả sử dụng thấp.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định danh mục các vị trí công 
tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 
viên chức vẫn còn tồn tại những hạn chế như: các cơ quan, đơn vị chưa xây 
dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình 
theo quy định.

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

- Tuy đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực để nang 
cấp, trang bị cơ sở tiếp công dân nhưng  vẫn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu theo 
quy định. Một số xã đên nay vẫn chưa có phòng tiếp công dân riêng.

- Việc áp dụng phần mêm xử lý đơn thư của công dân còn khó khăn, chưa 
phù hợp, chưa tương thích với các phầm mềm đang sử dụng tại địa phương nên 
vấn đề truy xuất, truy nhập, kết nối thong tin còn hạn chế.

3. Trong công tác Thanh tra hành chính:
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- Trình độ nghiệp vụ chuyên môn của CBCC làm công tác thanh tra trên 
một số lĩnh vực chưa đáp ứng theo quy định. Do đó các cuộc thanh tra chuyên 
đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ khi triển khai thực hiện 
thường gặp nhiều khó khăn, bị động, kéo dài thời gian

- Một số lãnh đạo xã, lãnh đạo các phòng ban, ngành ở huyện còn xem 
nhẹ công tác tự kiểm tra, thanh tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình nhằm kịp 
thời phát hiện những thiếu sót để chủ động sửa chữa, khác phục sớm.

- Công tác phối hợp của chủ đầu tư, các doanh nghiệp có vi phạm trong 
việc thực hiện quyết định xử lý sau kết luận thanh tra thường chậm và không 
tích cực; nhất là việc thu hồi tiền nộp vào NSNN, việc kiểm điểm xử lý trách 
nhiệm cúa các tổ chức cá nhân có liên quan…

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Năm 2021 công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng đã được Huyện ủy, UBND 
huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành tích cực vào 
cuộc nên đã đạt được những kết quả tích cực nhất định.

- Trước hết nhận thức về chấp hành pháp luật trong CBCC  được nâng 
lên, Lãnh đạo, tổ chức, cá nhân các đơn vị được thanh tra thấy được những tồn 
tại, thiếu sót và nghiên cứu cụ thể hơn,  thực hiện cẩn thận hơn, tuân thủ nghiêm 
túc hơn việc chấp hành các quy định, nguyên tắc quản lý tài chính, ngân sách 
của Nhà nước.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, phản ánh kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân đã được UBND huyện chỉ đạo sâu sát, cụ thể, kịp thời hơn vì mục 
đích tạo được sự hài lòng, sự đồng thuân cao của nhân dân; đã góp phần giải 
quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại 
phức tạp, kéo dài. Do đó, trong năm không có đơn thư tồn đọng, khiếu nại đông 
người. các công dân kiến nghị, phản ảnh đều đồng ý với hướng dẫn, giải thích 
và xử lý của các cơ quan chức năng. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng đã được chỉ đạo triển khai thường 
xuyên hơn, rộng hơn, từng bước đi váo chiều sâu. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ vô 
cùng khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự váo cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 
của các tầng lớp nhân dân. Năm 2021 công tác tuyên truyền Luật  phòng, chống 
tham nhũng đã được tiến hành đều khắp ở các xã và CBCCVC huyện, tuy nhiên 
hình thức còn đơn điệu, người nghe chưa tiếp thu đầy đủ, do đó thời gian đến 
cần triển khai thực hiện tốt hơn.

 - Các đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện đúng các quy định 
về phòng ngừa tham nhũng như: Xây dựng định mức chi tiêu nội bộ đảm bảo 
theo quy định, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng quy tắc ứng xử; 
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xác định trách nhiệm người đứng đầu; kê khai tài sản và minh bạch thu nhập; cải 
cách thủ tục hành chính, tuyển dụng cán bộ công chức… Các giải pháp đó đã 
từng bước phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống 
tham nhũng

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Về công tác thanh tra:

Trên cơ sở định hướng thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh, UBND 
huyện đã ban hành dự thảo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 như sau:

- Về thanh tra kinh tế xã hội: Triển khai thanh tra 04 cuộc trên các lĩnh 
vực xây dựng cơ bản, quản lý, điều hành ngân sách ở các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn huyện;

- Về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng: Triển khai thanh tra 05 cuộc về 
việc chấp hành pháp luật về Luật tiếp dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật 
phòng, chống tham nhũng;

- Về công tác tuyên truyền pháp luật: Tiếp tục triển khai 10 lớp tuyên 
truyền Luật tiếp dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống tham 
nhũng đến với cán bộ và nhân dân các xã trên địa bàn huyện.

Ngoài kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, trong năm 2022, phấn đấu 
thực hiện thêm 04 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực được quan tâm và 
02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại một số cơ quan, địa phương

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

- Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện sẽ ban hành Lịch Tiếp công dân 
và thực hiện công khai theo đúng quy định, các cơ quan, cá nhân được phân 
công theo lịch phải chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung để các buổi 
tiếp công dân đạt hiệu quả cao nhất.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng 
quy định; kịp thời tiếp thu ý kiến và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh của công dân. Việc phân loại, xử lý đơn được thực hiện theo 
đúng quy trình, phản ánh đúng thực chất tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
huyện. Công tác thụ lý, giải quyết đơn thư  phải tiến hành xác minh, kết luận và 
giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc và đảm bảo thời gian luật 
định.

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó giáo 
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dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các 
ngành và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí một cách tự giác và đạt kết quả. 

-  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 
trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp có trình độ chuyên môn, 
kiến thức, năng lực, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tác phong, 
có uy tín lãnh đạo và gần gũi nhân dân. Thực hiện thường xuyên công tác đánh 
giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ đi đôi với thực hiện các chính 
sách, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ. 

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn chặt với nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nhân 
dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
huyện.

Trên đây là Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương 
hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 UBND huyện Nam Trà My kính trình kỳ 
họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND;
- TT UBND huyện;
- Lưu: VT, UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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