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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 khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; 
phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt, UBND huyện 
Nam Trà My báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 
2022, và triển khai nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung như sau: (số liệu báo 
cáo từ ngày 02/12/2021 đến 09/12/2022).

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2022
I. Kết quả công tác thanh tra
Trên cơ sở kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt từ đầu năm và 

bổ sung kế hoạch thanh tra, trong đó số cuộc thanh tra trên lĩnh vực kinh tế xã 
hôi là 06 cuộc và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng là 05 cuộc. Ngay từ đầu năm, 
UBND huyện đã chỉ đạo cho Thanh tra huyện tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu 
phục vụ các cuộc thanh tra theo đúng thời gian kế hoạch.

1. Thanh tra kinh tế xã hội
Trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã triển khai 06/06 cuộc thanh tra kinh tế 

xã hội (Bổ sung 03 cuộc so với kế hoạch đầu năm), đạt 200% theo kế hoạch, đã 
ban hành 06 Kết luận thanh tra và 05 Quyết định xử lý sau thanh tra. Qua thanh 
tra, đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 540,110 triệu đồng. Trong đó, chấn 
chỉnh không thu hồi với số tiền 143,226 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà 
nước với số tiền 396,884 triệu đồng, đến nay đã thu với số tiền 396,884 triệu 
đồng, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:

- Cuộc thanh tra tài chính ngân sách tại Trung tâm VHTT-TTTH huyện: 
Tổng số tiền sai phạm là 61,2 triệu đồng. Trong đó, chấn chỉnh không thu hồi 
với số tiền 41,2 triệu đồng, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước với số tiền 20 
triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.  

- Cuộc thanh tra lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn theo Nghị 
quyết 30a của Chính phủ tại một số dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất và 
quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện trong năm 2019 (Nay là Ban 
quản lý - Quỹ đất - Đô thị huyện). Số tiền sai phạm và thu hồi nộp vào ngân 
sách Nhà nước là 322,058 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Cuộc thanh tra tài chính ngân sách tại UBND xã Trà Tập: Tổng số tiền 
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sai phạm là 43,908 triệu đồng, trong đó, chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 
14,79 triệu đồng, thu hồi nộp vào NSNN với số tiền 29,118 triệu đồng, tỷ lệ thu 
hồi đạt 100%.

- Cuộc thanh tra dự án tạo việc làm công thuộc nguồn vốn 30a do UBND 
các xã làm chủ đầu tư (Cuộc thanh tra bổ sung); thực hiện dự án nhân rộng mô 
hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
trên địa bàn huyện trong năm 2020. Tổng số tiền sai phạm: 59,106 triệu đồng. 
Trong đó, chấn chỉnh không thu hồi số tiền: 47,9 triệu đồng, thu hồi nộp vào 
ngân sách số tiền: 11,116 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Cuộc thanh tra tài chính ngân sách tại Phòng Tài nguyên & Môi trường 
huyện: Tổng số tiền sai phạm 53,928 triệu đồng; trong đó, chấn chỉnh không thu 
hồi với số tiền 39,336 triệu đồng, thu hồi nộp vào NSNN với số tiền 14,592 triệu 
đồng. tỷ lệ thu hồi đạt 100%.

- Cuộc thanh tra TCNS tại Trường PTDTBTTH&THCS Trà Nam. Qua 
thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh đơn vị trong quản lý, sử dụng nguồn ngân sách 
nhà nước cấp trong 02 năm 2020-2021, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá 
nhân, tổ chức có liên quan.

* Qua Thanh tra nhận thấy công tác điều hành quản lý tài chính Ngân sách 
tại các đơn vị vẫn còn hạn chế như: Công tác lập chứng từ chưa đảm bảo, còn 
thiếú sót; không tách bạch các nội dung chi theo dự toán đã phê duyệt dẫn đến 
khó khăn trong khâu kiểm soát chứng từ, đối chiếu nguồn; Áp dụng văn bản đã 
hết hiệu lực; chi ngoài dự toán. Công tác lập dự toán thiếu chính xác (tính thừa, 
tính trùng khối lượng) hoặc lập dự toán công việc sử dụng định mức không phù 
hợp, chênh lệch đơn giá làm tăng tổng mức dự toán, công tác nghiệm thu thanh 
toán chưa đảm bảo.

2. Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng
Theo kế hoạch UBND đã giao cho Thanh tra huyện thực hiện 05 cuộc 

thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật Thanh tra, Khiếu 
nại, Tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong Quý III và Quý IV. Thanh tra 
huyện đã thành lập 05 Đoàn thanh tra tại 02 xã (Chủ tịch UBND xã Trà Leng, 
UBND xã Trà Dơn), 03 cơ quan chuyên môn (Trưởng phòng Dân tộc; Trưởng 
phòng Văn hóa & Thông tin huyện và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện). Đã ban hành Kết luận thanh tra 05/05 cuộc, đạt 100% theo kế hoạch 
được phê duyệt. Qua thanh tra 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 
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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. 

II. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo

1. Công tác tiếp công dân
Ngay từ đầu năm, Ban Tiếp công dân của huyện đã ban hành lịch tiếp công 

dân năm 2022 của Thường trực UBND huyện, tổ chức tiếp định kỳ 02 
ngày/tháng, cả năm đã tổ chức 24 cuộc tiếp xúc định kỳ và duy trì tốt chế độ tiếp 
công dân thường xuyên tại trụ sở, trong đó có 09 buổi tiếp thường xuyên có 09 
lượt người dân đến phản ảnh, kiến nghị.

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. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công 
tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
Trong kỳ, phát sinh 08 đơn thư kiến nghị; kỳ trước chưa xử lý chuyển sang 

là 0 đơn. Nội dung đơn kiến nghị: 05 đơn liên quan đến việc tranh chấp đất đai và 
việc hỗ trợ, bồi thường cây cối, hoa màu khi thực hiện các dự án công trình và 03 
đơn liên quan đến việc xét chuyển công tác đối với viên chức giáo dục.

Kết quả xử lý đơn: 05/08 đơn kiến nghị đã được chuyển cơ quan chuyên 
môn liên quan tham mưu giải quyết xong, 03/8 đơn đang giải quyết.

3. Kết quả giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 
Trong kỳ báo cáo, quán triệt chủ trương của Đảng, các quy định của pháp 

luật khiếu nại, tố cáo cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp, tổ 
chức triển khai thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, xử lý và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Do vậy, công tác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

4. Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền
Trong kỳ, không phát sinh đơn tố cáo.

III. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

1. 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

Công tác về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trên địa bàn huyện đã được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các 
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cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, chấp hành nghiêm các quy 
định pháp luật về công khai, minh bạch nhằm ngăn ngừa tham nhũng, triển khai 
các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng 
ngân sách huyện tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi thường xuyên, xây 
dựng dự toán sát, đúng với tình hình thực hiện nhiệm vụ, hạn chế phát sinh các 
khoản chi ngoài kế hoạch.

Trong kỳ báo cáo, UBND huyện Nam Trà My đã ban hành các văn bản 
liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Công văn số 408/UBND-NV ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nam 
Trà My về việc tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
trọng tâm trong năm 2022.

+ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Nam Trà 
My về việc triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát sung đột lợi 
ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích trên địa bàn huyện.

+ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Nam 
Trà My về việc tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống 
tham nhũng năm 2022.

+ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Nam 
Trà My về chuyển đổi vị trí công tác đối với các bộ, công chức, viên chức trong 
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã.

+ Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND huyện Nam 
Trà My về triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2022.

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

UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Nội vụ 
huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kê khai, minh 
bạch tài sản năm 2021. Tính đến ngày 31/12/2021 đã có 55 cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với tổng số 
đối tượng đã kê khai là 139 người, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Số người đã kê khai 
tài sản, thu nhập lần đầu là 03 người; số người phải kê khai tài sản, thu nhập bổ 
sung 01 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập hàng năm là 135 người.

Qua kết quả nắm bắt thông tin từ các phòng ban, UBND các xã và Nhân 
dân trên địa bàn, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ở các cơ quan, 
đơn vị không phát hiện cơ quan, đơn vị nào vi phạm theo quy định tại Điều 22 
Mục 3 Chương III Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 về việc tặng quà, 
nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân 
sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
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UBND huyện đã thực hiện việc công bố dự toán ngân sách năm 2022 tại 
Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và báo cáo quyết toán năm 
2021 tại báo các số 196/BC-UBND ngày 8/7/2022.

Thực hiện theo Kế hoạch số 104/KH-UHND ngày 10/6/2022 của UBND 
huyện Nam Trà My về việc tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật 
PCTN năm 2022 và Kế hoạch số 03/KH-TTH ngày 15/6/2022 của Thanh tra 
huyện. UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện đã tổ chức 11 lớp tuyên truyền 
Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN đến cán bộ, công chức và nhân dân 
trên địa bàn xã Trà Leng, Trà Tập, Trà Nam, Trà Mai, Trà Dơn với hơn 330 lượt 
người tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền tạo ra sự chuyển biến căn bản 
trong nhận thức, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, 
công chức cấp xã và nhân dân về pháp luật trong công tác PCTN, ngăn chặn và 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

3. Công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội năm 
2021 và thực hiện các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước theo Kế hoạch 
136-KH/TU ngày 01/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam:

Trên cơ sở các kế hoạch, đề cương hướng dẫn của Đoàn kiểm tra theo Kế 
hoạch 136 của Tỉnh ủy và của Thanh tra tỉnh, UBND huyện Nam Trà My đã xây 
dựng các báo cáo phục vụ cuộc kiểm tra. Theo Biên bản kiểm tra số 03-
BB/ĐKTRS ngày 16.8.2022 của Đoàn kiểm tra theo kế hoạch 136 thì UBND 
huyện Nam Trà My đã chỉ đạo, xử lý dứt điểm tất cả các tồn tại, vướng mắc theo 
kiền nghị của kiểm toán Nhà nước, không còn tồn tại, vướng mắc

IV. Công tác xây dựng lực lượng
UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện thường xuyên củng cố bộ máy, 

nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức đăng ký giao 
ước thi đua trong nội bộ cơ quan Thanh tra; đăng ký giao ước thi đua với các cơ 
quan trong khối Nội chính của huyện và các cơ quan Thanh tra thuộc Cụm thi 
đua Thanh tra các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, UBND huyện đã 
khen thưởng Thanh tra huyện trong việc thực hiên nhiệm vụ công tác thanh tra 
năm 2021, nhằm động viên, khích lệ toàn thể CBCC Thanh tra tiếp tục phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch thanh tra 2022 đã được phê duyệt. 

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng theo đúng sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và kế 
hoạch công tác thanh tra năm 2022 được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai kịp thời, coi trọng giáo 
dục chính trị tư tưởng, lấy phòng ngừa là chính. Bên cạnh đó cũng chú trọng tập 
trung đến việc xây dựng quy chế, nội quy đồng bộ nhằm ngăn ngừa hành vi 
tham nhũng xảy ra.
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C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 
I. Công tác thanh tra

- Thanh tra trên lĩnh vực kinh tế xã hội: 03 cuộc

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng: 05 cuộc.
II. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân; hướng dẫn UBND xã thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân ở cơ sở; Chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan thuộc 
huyện bố trí cán bộ và tổ chức công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ.

III. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 

2023 trên địa bàn huyện.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về Luật tiếp 

công dân, Luật khiếu nai, Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng cho các 
địa phương trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra, rà soát và tổng hợp tình hình kê khai minh bạch tài sản trên địa 
bàn huyện năm 2022.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống 
tham nhũng trong các cơ quan, các xã; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng 
theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2023 của UBND huyện Nam Trà My./.

Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Lưu: VT, UBND. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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