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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại,  

tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4, 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 

 
 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

THÁNG 4 NĂM 2021 
  

  I. CÔNG TÁC THANH TRA  

 1. Thanh tra hành chính 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 02 cuộc (kỳ trước chuyển sang: 01 

cuộc, triển khai trong kỳ: 01 cuộc) 

- Về tiến độ: đang tiến hành thanh tra. 

c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về 

thanh tra: không 

d) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực 

- Quản lý, sử dụng đất đai: 0 cuộc 

- Xây dựng cơ bản: 01 cuộc. 

- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: 0 cuộc 

 - Kết quả thanh tra lại: không. 

2. Thanh tra chuyên đề: không. 

(Kết quả công tác thanh tra có biểu 1a kèm theo) 

  II. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐỀ NGHỊ, 

PHẢN ÁNH 

  1. Công tác tiếp công dân 

* Tháng 4, Tại trụ sở tiếp công dân của huyện tiếp 07 lượt công dân với 

07 vụ việc (02 vụ việc cũ, 05 vụ việc mới). 

 b) Nội dung tiếp công dân  

 - Đề nghị, phản ánh: 07 vụ việc, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp 

mốc giới đất đai, quyền sử dụng đất. 

 2. Tiếp nhận, xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh 

 a) Tiếp nhận 

 - Số đơn tiếp nhận trong kỳ                            : 26 đơn, trong đó:  
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          + Từ chối thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 đơn; 

+ Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 05 đơn; 

+ Đơn trùng: 03 đơn; 

+ Đơn được thụ lý giải quyết: 11 đơn. 

 b) Phân loại đơn được thụ lý:  

 + Đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện: 06 đơn 

 + Đơn thuộc thẩm quyền UBND các xã, thị trấn: 05 đơn 

 3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

 a) Giải quyết đơn khiếu nại: không 

 b) Giải quyết đơn tố cáo: không 

 c) Kết quả giải quyết đơn đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền UBND huyện 

         - Đơn phải giải quyết: 07 đơn, trong đó: 

         + Đơn kỳ trước chuyển sang: 02 đơn; 

         + Đơn thuộc thẩm quyền trong tháng: 06 đơn. 

         - Đã giải quyết xong: 02 đơn. 

         - Đang xem xét giải quyết: 06 đơn. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo 

Tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại xã Khánh Hồng, huyện 

Yên Khánh 

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

có biểu 2a,2b kèm theo) 

 III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng, chống tham nhũng 

- Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình, Kế hoạch số 31/KH-UBND thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện việc kê khai, công khai bản 

kê khai tài sản thu nhập theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng trên địa 

bàn huyện Yên Khánh, Kế hoạch số 35/KH-UBND công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Khánh. 

2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Ngày 29/3/2021, UBND huyện ban hành quyết định số 365/QĐ-UBND 

phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. 

(Danh sách gồm 482 người). 
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- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn 

công bố công khai danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và 

danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công huyện; thực 

hiện công khai quy hoạch sử dụng đất, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Công khai về công tác giải phóng mặt bằng, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất xây dựng các dự án trên địa bàn huyện. 

b) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Ngày 10/3/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND duy trì 

áp dụng , cải tiến và công bố  lại Hê ̣thống quản lý chất lươṇg theo TCVN ISO 

9001:2015 tại UBND huyêṇ năm 2021. 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND 

huyện về việc ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện chuyển, nhận văn bản theo địa 

chỉ thư điện tử theo tên miền riêng đã đăng ký và cập nhật thông tin văn bản đảm 

bảo kịp thời, hiệu quả. 

c) Về phương thức thanh toán: Tiếp tục duy trì thực hiện thanh toán và trả 

lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện, 

các xã, thị trấn; cán bộ, viên chức và người lao động thuộc các trường THCS, Tiểu 

học, Mầm non trên địa bàn huyện. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng: không 

 4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: (Không) 

(tổng hợp số liệu có biểu 3a kèm theo) 
 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2021 

 1. Công tác thanh tra 

 - Tiến hành thanh tra theo kế hoạch. 

 - Tiến hành thanh tra các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

huyện, Thanh tra tỉnh. 

  2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 - Thực hiện tiếp công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 - Xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

           - Tổ chức kiểm tra rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân đối với các xã, thị trấn; kịp thời giải quyết dứt điểm ngay từ 

nơi phát sinh vụ việc. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

 - Tiếp tục tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng; 
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 - Tăng cường sự lãnh đạo điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện đồng bộ 

các giải pháp đối với các cơ quan đơn vị, trọng tâm về lĩnh vực tài chính ngân 

sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định 

về công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng 

đất đai, tài chính ngân sách, công tác cán bộ. 

UBND huyện Yên Khánh trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Lưu: VT, TTr (03 bản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

                Nguyễn Xuân Tuyển 
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