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Số:         /BC-UBND      Kon Rẫy, ngày        tháng      năm 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra  

Quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy  

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết 

quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.  

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh 

tra do Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra huyện ban hành quý I năm 2023, cụ thể 

như sau: 

1. Việc chỉ đạo, xử lý đối với các kết luận thanh tra: Căn cứ Luật 

Thanh tra năm 2010, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính 

phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và 

giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 

và quyết định xử lý về thanh tra theo đúng quy định. 

2. Về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra  

a) Về tình hình thực hiện kết luận thanh tra 

- Tổng số kết luận thanh tra phải thực hiện: 05 Kết luận; tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo phải thực hiện: 14 kiến nghị. 

- Tổng số kết luận thanh tra đã thực hiện hoàn thành: 03 Kết luận; tổng số 

kiến nghị, chỉ đạo tại các kết luận đã thực hiện hoàn thành: 12 kiến nghị. 

 (Chi tiết kèm theo bảng tổng hợp theo Biểu số 2) 

b) Kết quả xử lý sai phạm về kinh tế (nếu có):  

- Tổng số sai phạm phải xử lý: 34.669.320 đồng.  

- Tổng số sai phạm đã xử lý: 34.669.320 đồng. 

- Tổng số sai phạm chưa hoàn thành xử lý: 0 kết luận thanh tra, với số tiền 

là 40.751.200 đồng. 

- Nêu rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc xử lý đối với từng trường hợp 

theo từng kết luận:  

Đối với Kết luận thanh tra ngày 25/5/2001 của Đoàn thanh tra theo Quyết 

định số 12/2001/QĐ-UBND ngày 19/02/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Plông (nay là Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy) về việc thanh tra hoạt 

động thu, chi tài chính tại Lâm trường Măng La (đã sáp nhập thành Công ty 
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TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông), số tiền phải thu hồi là 40.751.200 đồng. 

Trách nhiệm thu hồi thuộc về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh(1), Ủy ban nhân 

dân huyện đã tiếp tục ban hành các văn bản đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm(2). 

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông vẫn chưa thực 

hiện xong việc thu hồi nộp vào NSNN theo quy định.  

(Tổng hợp số liệu, dữ liệu theo Biểu số 3)  

c) Kết quả xử lý khác về kinh tế (nếu có): Không. 

d) Kết quả xử lý sai phạm về đất đai (nếu có): Không.  

đ) Kết quả xử lý khác về đất đai (nếu có): Không. 

e) Kết quả xử lý sai phạm về Rừng (nếu có): Không. 

f) Kết quả xử lý sai phạm về gỗ (nếu có): Không.  

g) Kết quả xử lý trách nhiệm hành chính (nếu có):  

- Tổng số tập thể, cá nhân phải xử lý trách nhiệm: 13 cá nhân; số tập thể 

số cá nhân đã xử lý trách nhiệm 06 cá nhân; số cá nhân chưa xử lý trách nhiệm 

07 cá nhân. 

- Kết quả xử lý các tập thể, cá nhân:  

+ Đã xử lý: Đối với cuộc thanh tra tại Trường THCS Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Hiệu 

trưởng và đồng chí kế toán của đơn vị; Đối với cuộc thanh tra tại Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối 

với đồng chí Trưởng phòng và đồng chí Kế toán của đơn vị; Đối với cuộc 

thanh tra tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Kon Rẫy đã nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Hiệu trưởng và đồng chí kế toán của 

đơn vị. 

+ Chưa xử lý: Đối với cuộc thanh tra tại Trường PTDTBT-THCS Đăk 

Tơ Lung huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân xã Tân Lập huyện Kon Rẫy hiện 

Phòng Nội vụ huyện đang tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiến hành xem 

xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm.  

(Chi tiết kèm theo bảng tổng hợp theo Biểu số 6) 

h) Về vụ việc chuyển cơ quan điều tra (nếu có): Không. 

i) Kết quả thực hiện ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản 

(nếu có): Không. 

                                                 
(1) Các Văn bản: Số 3899/UBND-NC ngày 29/10/2021 về việc xử lý các Kết luận thanh tra trước năm 

2018 trên địa bàn huyện Kon Rẫy và Văn bản số 4645/UBND-NC ngày 31/12/2021 về việc tiếp tục xử lý các 

Kết luận thanh tra trước năm 2018 trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 
(2) Các văn bản: Số 1468/UBND-NC ngày 26/11/2021 về việc đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm theo kết 

luận thanh tra; Số 1586/UBND-NC ngày 29/12/2021 về việc tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm theo kết 

luận thanh tra; Số 41/UBND-NC ngày 14/01/2022 về việc đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm theo kết luận thanh 

tra; Số 1251/UBND-NC ngày 19/10/2022 về việc tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm theo kết luận thanh 

tra; Số 20/UBND-NC ngày 06/01/2023 về việc tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm theo kết luận thanh tra. 
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3. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra: Đối 

với các Kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra do Chánh Thanh tra 

huyện ban hành, Chánh Thanh tra huyện thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

theo đúng quy định tại Điều 9, Mục 2, Chương II Nghị định số 33/2015/NĐ-CP 

ngày 27/3/2015 của Chính phủ(3). Hiện nay, hầu hết các kiến nghị tại các kết luận 

thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo quy định.  

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về kết quả thực 

hiện các kết luận thanh tra quý I năm 2023 trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT, Trang thông tin điện 

tử huyện (đ/tin); 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Thủy 
 

 

                                                 
(3) Thanh tra huyện phân công cho công chức trong đơn vị thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra sau các cuộc thanh tra. 
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