
BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo quý I năm 2023 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

A. CÔNG TÁC THANH TRA 

I. Kết quả thực hiện 

1. Thanh tra hành chính (số liệu tại các biểu số 01/TTr, 02/TTr) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra (biểu số 01/TTr): tổng số cuộc thực 

hiện trong kỳ là 01 cuộc. 

b) Kết luận thanh tra (biểu số 01/TTr) 

Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận trong kỳ báo cáo thanh tra là 

05 kết luận; Số đơn vị được thanh tra 05 đơn vị; 

- Phát hiện vi phạm: tại Kết luận(1) kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà 

nước số tiền sai phạm là 34.669.320 đồng. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

+ Xử lý về kinh tế: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 

34.669.320 đồng tại trường PTDTBT-THCS Đăk Tơ Lung. 

+ Xử lý trách nhiệm: Kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của 13 cá 

nhân liên quan đến những tồn tại, sai sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra qua 05 kết 

luận thanh tra. 

- Kiến nghị khác: 06 kiến nghị. 

 c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (biểu số 02/TTr) 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo: tổng số 05 kết 

luận (trong đó số kết luận được kiểm tra trực tiếp 0 kết luận). 

- Tiến độ thực hiện kết luận: đã hoàn thành 05 kết luận, số kết luận chưa 

                                            
(1) Kết luận số 01/KL-TTr ngày 09/1/2023 của Thanh tra huyện về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 

Trường PTDTBT-THCS Đăk Tơ Lung; thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về PCTN . 
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hoàn thành 0 kết luận. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: các đơn vị được thanh tra đã thực hiện 

12/14 kiến nghị nêu trong 05 kết luận thanh tra. Hiện còn 02 kiến nghị đang được 

đơn vị triển khai thực hiện. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ (hoặc các nhiệm vụ trọng tâm) trong kỳ 

tiếp theo 

Kết thúc 01 cuộc thanh tra đang triển khai trong quý về việc quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu phát sinh, việc 

quản lý đầu tư XDCB, CTMTQG, việc quản lý, sử dụng tài sản công; Thanh tra 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật tại UBND xã Đăk Pne, 

huyện Kon Rẫy. 

 Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 và thanh tra 

đột xuất (nếu có) theo chỉ đạo của cấp trên. 

III. Kiến nghị và đề xuất: Không. 

B. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO 

I. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

Trong quý I, UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc 

nhiệm vụ tiếp công dân theo định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quy định. 

Trên địa bàn huyện không phát sinh tình hình khiếu nại, tố cáo, tình trạng khiếu 

kiện đông người, phức tạp gây mất trật tự an ninh, xã hội. Đạt được kết quả đó 

nhờ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được quan tâm tích cực, thường 

xuyên và quyết liệt hơn; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, đơn 

thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời hạn 

giải quyết và chất lượng, nội dung giải quyết sát với yêu cầu, sự mong muốn, 

bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.  

a) Về khiếu nại: Trong quý I, trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư 

khiếu nại. 

b) Về tố cáo: Trong quý I, trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư tố cáo. 

2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo: Không.  

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

cáo 

1. Công tác tiếp công dân (biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

a) Kết quả tiếp công dân: Trong quý, trên địa bàn huyện không phát sinh 

lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 
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- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc) 

+ Khiếu nại: Không phát sinh. 

+ Tố cáo: Không phát sinh. 

+ Phản ánh, kiến nghị: Không phát sinh. 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết (cấp huyện và cấp xã, thị trấn) 

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): Không. 

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): Không. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 04/XLD) 

a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ 

- Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: trong quý, trên địa bàn huyện phát 

sinh 02 đơn kiến nghị(2) về đất đai. 01 đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã, 01 đơn 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

Kết quả giải quyết: Hiện còn tồn 01 đơn đang được giải quyết theo quy định(3). 

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 02 đơn/02 vụ việc. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0. 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0.  

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 02 đơn/02 vụ việc. 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết: 00. 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 01 đơn/01 vụ việc. 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 01 đơn/01 vụ việc. 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0. 

c) Kết quả xử lý đơn 

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: Đơn thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện là: 01 đơn; thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn: 01 đơn. 

 - Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 00. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại (biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ): Trong 

quý, trên địa bàn huyện không phát sinh đơn khiếu nại. 

                                            
(2) Tại UBND thị trấn, UBND xã Tân Lập: 01 đơn của ông Đinh Văn Be; tại UBND huyện giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện tham mưu giải quyết: 01 đơn của bà Trần Thị KimThủy. 
(3) Tồn 01 đơn của bà Trần Thị Kim Thủy hiện UBND huyện đang giao phòng Tài nguyên & Môi trường 

huyện tham mưu giải quyết. 
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b) Kết quả giải quyết tố cáo (03/KQGQ, 04/KQGQ): Trong quý, trên địa 

bàn huyện không phát sinh đơn tố cáo. 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: Hiện tồn 01 đơn(4) đang được 

giải quyết theo quy định. 

4. Bảo vệ người tố cáo: Không.  

5. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo  

Hàng tháng, UBND huyện đã ban hành đầy đủ lịch tiếp công dân niêm yết 

tại Trụ Sở Tiếp công dân huyện và đăng trên Trang thông tin điện tử của huyện; 

chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị 

liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có lồng ghép nội 

dung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với 12 cuộc và 1.235 lượt 

người tham gia; chỉ đạo Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc hoàn thành 01 kết 

luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Ưu điểm 

- UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã chấp hành nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ. 

- Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đã tích cực tham mưu cho 

Chủ tịch UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của công 

dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung 

giải quyết vụ việc ngày càng được nâng cao. Hầu hết các kiến nghị, phản ánh 

của công dân đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn quan tâm, chủ động giải quyết kịp thời, đảm bảo tính khách quan, theo 

đúng trình tự và đúng thẩm quyền, hạn chế đơn gửi vượt cấp, không có tình 

trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. 

2. Tồn tại, hạn chế: Không. 

3. Nguyên nhân: Không. 

IV. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo 

Tình tình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện diễn biến bình 

thường; chưa có tình trạng khiếu kiện đông người và vượt cấp. 

V. Phương hướngm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ tiếp theo 

- Tham mưu UBND huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân, đề cao trách nhiệm thủ trưởng của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc giải 

                                            
(4) Tồn 01 đơn của bà Trần Thị Kim Thủy hiện UBND huyện đang giao phòng Tài nguyên & Môi trường 

huyện tham mưu giải quyết. 



5 

quyết có chất lượng và hiệu quả các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền, giải quyết kịp thời, triệt để, đúng quy trình, quy định các đơn thư phát 

sinh, không để tồn đọng, kéo dài.  

 - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 

của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phối hợp tốt với các ban, ngành 

đoàn thể thực hiện công tác hoà giải, nhất là ở các xã thường xuyên phát sinh đơn 

thư của công dân nhằm hạn chế đơn vượt cấp. 

VI. Kiến nghị, đề xuất: Không 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- TT VH-TT-DL&TT huyện; Trang TTĐT (đ/tin); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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