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

tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Qua 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh 
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đạt 
được những kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA
1. Công tác thanh tra hành chính
Toàn tỉnh kết thúc, ban hành kết luận 12 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển 

sang; triển khai 55/80 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất, đạt tỷ lệ 69% kế 
hoạch và ban hành 27 kết luận thanh tra tại 229 đơn vị, cá nhân được thanh tra, 
phát hiện sai phạm 17.235,58 triệu đồng và 1.848 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp 
ngân sách Nhà nước 9.389,65 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết 
toán và xử lý khác 7.845,93 triệu đồng và 1.848 m2 đất. Kiến nghị kiểm điểm 
trách nhiệm 30 tập thể, 76 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ1.

Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 18.985,87 triệu đồng (trong đó, thu hồi 
sai phạm các đoàn thanh tra ban hành kết luận 06 tháng đầu năm 2021 là 
5.977,23 triệu đồng và đôn đốc thu hồi các năm trước chuyển sang là 13.008,64 
triệu đồng), đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 31 tập thể, 88 cá nhân/34 tập thể, 91 
cá nhân vi phạm phải xử lý (kể cả xử lý năm trước chuyển sang).

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm 
Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn 
chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết số 84/NQ-
CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm 
bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1999/UBND-NC ngày 09/4/2021 về 
chỉ đạo các địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư 
trong các Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn 
tỉnh.

* Kết quả thanh tra ở một số lĩnh vực:

1 Cuộc kiểm tra đột xuất về hồ sơ, chính sách người có công của xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.
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- Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai 17 cuộc thanh tra, ban 

hành kết luận 10 cuộc và phát hiện sai phạm 2.610,07 triệu đồng2, kiến nghị thu 
hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.022,57 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và 
xử lý khác 587,5 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 02 tập thể, 35 cá 
nhân.

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm chủ yếu như: Việc sử dụng 
nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định như: Một số khoản chi 
vượt định mức theo quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, chi sai 
mục đích nguồn kinh phí; chưa thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN nguồn kinh 
phí bán hồ sơ mời thầu. Không thực hiện trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp, Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định. 
Một số công trình, hạng mục công trình thời gian lập hồ sơ đề nghị quyết toán 
chưa đảm bảo theo quy định. Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán vượt so 
với khối lượng thực tế thi công.

- Thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước: Triển khai 41 cuộc thanh tra, 
ban hành kết luận 25 cuộc và phát hiện sai phạm 12.596,51 triệu đồng3, kiến 
nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5.338,08 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, 
xử lý khác 7.258,43 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 24 tập thể, 30 
cá nhân, kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ.

Ở lĩnh vực này, sai phạm được biểu hiện dưới các hình thức như: Công 
tác quản lý tài chính ngân sách chưa chặt chẽ; chi chuyển nguồn cải cách tiền 
lương thiếu so với quy định, chứng từ chi không đảm bảo quy định, nguồn thu 
không nộp vào ngân sách Nhà nước; công tác quản lý và sử dụng kinh phí chi 
thường xuyên, chi phí quản lý dự án và nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu chưa 
đúng quy định; chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật trong việc kê khai 
nộp tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư dự án.

- Thanh tra lĩnh vực đất đai: Triển khai 09 cuộc thanh tra, ban hành kết 
luận 04 cuộc, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 
2.029 triệu đồng, phát hiện sai phạm và kiến nghị chấn chỉnh 1.848 m2 đất4; kiến 
nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 04 tập thể, 11 cá nhân. 

2. Điển hình như, Thanh tra tỉnh kết thúc thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây 
dựng cơ bản từ năm 2015 đến năm 2019 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; phát hiện 
sai phạm 1.203 triệu đồng, kiến nghị và đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.113,9 triệu đồng, kiến nghị chấn 
chỉnh 89,1 triệu đồng.
3 Thanh tra tỉnh kết thúc thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 
trường đối với chủ đầu tư và các doanh nghiệp khai thác, tận thu các loại khoáng sản phục vụ xây dựng các công 
trình thủy điện: Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, phát 
hiện sai phạm 9.628,56 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4.103,145 triệu đồng (đã thu hồi 
nộp vào tài khoản tạm giữ Thanh tra tỉnh 3.247.383.000 đồng); kiến nghị khác 5.525,415 triệu đồng.

UBND thành phố Hội An kết thúc thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách và các nguồn tài chính tại 
UBND phường Cửa Đại năm 2019 phát hiện sai phạm 499,5 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà 
nước 267,2 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh 232,3 triệu đồng.
4 Điển hình như: Thanh tra tỉnh thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND huyện Núi Thành và UBND thành phố Hội An. phát hiện qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 
Nhà nước do chưa thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất phát triển đất trồng lúa là 1.948.941,51 triệu đồng.
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 Nội dung sai phạm chủ yếu liên quan đến việc thực hiện quy định về lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất trồng lúa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động 
đất đai; việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện các dự án 
đầu tư có sử dụng đất trồng lúa; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ địa 
phương sản xuất lúa; đất bỏ hoang.

2. Thanh tra việc thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Đã tiến hành 25 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật 
thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 79 
đơn vị.

Qua thanh tra kịp thời chấn chỉnh các đơn vị, địa phương thực hiện đảm 
bảo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong việc 
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng. 

3. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Tổ chức thực hiện 109 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 988 tổ chức, cá nhân; 

phát hiện và xử lý 245 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân 
sách Nhà nước 1.498,49 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.965,93 triệu 
đồng; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.185,18 triệu đồng. 

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 
19 nhưng các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu thực hiện đạt và vượt 
kế hoạch đề ra (69% kế hoạch); thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất đúng 
trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả và đã phát hiện nhiều vi phạm, kịp thời chấn 
chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, chỉ 
đạo các đơn vị phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 
cáo, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp. Đến nay, 
các ngành, các cấp đã phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai được 
57 hội nghị, tập huấn, tuyên truyền cho 5.493 người tham gia. 

2. Công tác tiếp công dân
Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức 5.632 lượt/6.227 người, 

tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; có 18 đoàn nhiều người. 
Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 60 vụ với 71 lượt, 493 người và có nhiều văn bản chỉ 
đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 
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Qua tiếp công dân các ngành, các cấp tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, 

kiến nghị, hỏi về chế độ chính sách, tranh chấp về đất đai và một số kiến nghị, 
phản ánh khác liên quan đến đời sống của nhân dân. Khiếu nại về lĩnh vực đất 
đai: bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quyền sử dụng đất; 
chế độ chính sách, hộ nghèo; một số nội dung tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành 
chính, công chức, công vụ. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương giải thích rõ 
về chế độ, chính sách, pháp luật và hướng dẫn người khiếu kiện đến cơ quan có 
thẩm quyền xem xét giải quyết; giúp lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời khiếu 
nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của công dân. 

3. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp của tỉnh tiếp nhận 4.387 đơn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (kỳ trước 
chuyển sang 209 đơn, nhận trong kỳ 4.178 đơn). Trong đó, đơn đủ điều kiện xử 
lý 3.769 đơn: 280 đơn khiếu nại, 43 đơn tố cáo và 3.446 đơn kiến nghị, phản 
ánh. 

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường 
giải phóng mặt bằng và tái định cư, quyền sử dụng đất, chế độ chính sách, tư 
pháp; tố cáo ở lĩnh vực chế độ, chính sách, công chức, công vụ và một số lĩnh 
vực khác.

4. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
a)  Công tác giải quyết khiếu nại
Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 72/131 vụ khiếu nại 

lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 55%. Trong đó, công dân rút 
đơn trước khi tổ chức đối thoại 11 đơn.

Số vụ giải quyết lần đầu: khiếu nại đúng 04 vụ, khiếu nại sai 31 vụ, khiếu 
nại có đúng có sai 03 vụ, Số vụ khiếu nại giải quyết lần hai: Công nhận quyết 
định giải quyết lần đầu 17 vụ và sửa đổi quyết định giải quyết 07 vụ.

Số vụ khiếu nại chuyển sang kỳ sau 59 vụ (vụ việc đang thẩm tra, xác 
minh, có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh).

 Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 07 trường hợp; 
kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 203 m2 đất và cho công dân 4.520 m2 đất. 

b) Công tác giải quyết tố cáo
Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 09/14 vụ thuộc thẩm 

quyền, đạt tỷ lệ 64%. Số vụ tố cáo đúng 03 vụ, số vụ tố cáo sai 03 vụ, số vụ tố 
cáo có đúng có sai 02 vụ và công dân rút đơn tố cáo 01 vụ. Qua giải quyết đơn 
kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 150 triệu đồng.

c) Kết quả thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của 
Thanh tra Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND 
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tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tồn 
đọng, kéo dài, phức tạp. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không còn vụ việc khiếu 
nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2080/KH-UBND ngày 
13/4/2021 về việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức tiếp công 
dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhìn chung, các ngành, các cấp đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng 
cường tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng 
quy định pháp luật nên tình hình công dân đến các cơ quan nhà nước khiếu kiện 
cũng như tình hình phát sinh đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có tăng so 
với cùng kỳ năm trước nhưng không đáng kể; đơn thư tăng chủ yếu ở nội dung 
kiến nghị, phản ánh. Qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giải quyết 
kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân 
dân, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, 
cơ quan, tổ chức, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội. 

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền và 

đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; 
gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức. 

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch số 
981/KH-UBND ngày 26/02/2021 về tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến 
năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về PCTN; Kế hoạch 
số 7745/KH-UBND ngày 30/12/2020 về triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021" trong năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh; Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 về ban hành kèm 
theo Kế hoạch chi tiết triển khai công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh và 
Kế hoạch số 2416/KH-UBND ngày 27/4/2021 về triển khai thực hiện chương 
trình công tác PCTN năm 2021 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về 
PCTN.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức 60 hội nghị, tập huấn, tuyên 
truyền về pháp luật PCTN cho 5.996 người tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình về các quy định của pháp 
luật nêu trên; đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật này kết hợp với 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hiện 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức.

Tập trung chỉ đạo rà soát và đẩy mạnh việc thực hiện cải cách các thủ tục 
hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát huy đầy 
đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. 
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Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành rà 

soát các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng để tham mưu lãnh đạo 
cùng cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác 
quản lý nhà nước theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU 
ngày 14/01/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 17/7/2014 của 
Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các địa phương tăng cường phối hợp trong công tác trao đổi, cung 
cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng giữa 04 cơ quan 
Thanh tra - Công an  - Viện Kiểm sát nhân dân  - Tòa án nhân dân. Ngoài ra, chỉ 
đạo Thanh tra tỉnh tăng cường phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công 
tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 15/11/2018 
của liên ngành Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa 
án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm 
lâm, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Cục Thuế, Trại giam An Điềm và Cục 
quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam. 

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với công tác 
phòng, chống tham nhũng chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu hành vi tham 
nhũng.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA
1. Ưu điểm
Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nhưng với sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết 
liệt của UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng cùng với nỗ 
lực của các đơn vị, địa phương, Lãnh đạo các cấp, các ngành chủ động khảo sát, 
xây dựng kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của cấp 
trên, phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương. Các tổ chức Thanh tra đã 
phối hợp tốt trong công tác kiểm tra để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh 
tra; chủ động phân kỳ kế hoạch cụ thể nên triển khai thực hiện vượt kế hoạch đề 
ra, các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ; kết thúc thanh tra đều tổ chức họp rút 
kinh nghiệm, các kết luận và kiến nghị qua thanh tra đảm bảo chính xác, khách 
quan, đúng pháp luật, đem lại hiệu quả thiết thực. Các sai phạm được phát hiện 
uốn nắn chấn chỉnh và xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước...

Lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng; các tổ chức Thanh tra đã chủ động phối hợp với các cơ quan 
chức năng thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; qua 
đó nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trong lĩnh vực này được nâng 
cao. 
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Các đơn vị, địa phương đã quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp công 

dân, nhất là phối hợp tốt trong công tác tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, 
trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nên công tác này đã đi vào nề nếp và thực hiện 
đúng quy định, tổ chức đối thoại với công dân, tham mưu cho Lãnh đạo cùng 
cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chính xác, khách quan, đúng quy định 
của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát giải quyết các vụ khiếu nại, tố 
cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 
20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 
năng trong việc giải quyết đơn, quan tâm công tác hoà giải ở cơ sở, giải quyết tại 
chỗ các vụ việc, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện phát sinh, đơn vượt cấp; 
qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và đấu 
tranh chống tham nhũng nên công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn có 
chuyển biến tích cực.

2. Khuyết điểm, tồn tại
Có địa phương còn chậm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; có cuộc 

thanh tra còn kéo dài thời gian thực hiện, chưa đảm bảo tiến độ, thời gian theo 
quy định.

Một vài vụ việc khiếu nại chậm giải quyết so với thời gian quy định hoặc 
kéo dài thời gian giải quyết, công tác tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chuẩn xác.

Công tác thông tin, báo cáo về hoạt động đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, ảnh 
hưởng tới công tác tổng hợp báo cáo tham mưu cấp trên.

3. Nguyên nhân khuyết điểm, tồn tại
Do dịch bệnh Covid - 19 nên có phần ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra; 

nội dung thanh tra liên quan nhiều ngành nên cần nhiều thời gian để xác minh 
làm rõ, chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Việc giải quyết đơn còn kéo dài thời gian là do có tính chất phức tạp, liên 
quan đến nhiều ngành; cấp xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp 
công dân, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nên dẫn đến việc tham mưu 
trong công tác này còn hạn chế và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến công tác 
tổng hợp báo cáo số liệu, tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở 
cấp huyện gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong công tác triển 
khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

V. NHỮNG GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐỂ NÂNG 
CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA TRONG 6 
THÁNG CUỐI NĂM 2021



8
1. Công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành
Tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác quản lý nhà 

nước tập trung vào một số lĩnh vực như: Thực hiện pháp luật về thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào những 
nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư 
luận có nhiều ý kiến. Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, 
khoáng sản, bảo vệ môi trường; công tác quản lý đầu tư xây dựng, chương trình 
mục tiêu quốc gia; công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản, cổ 
phần hóa… trong đó, chú trọng thanh tra công tác mua sắm tài sản công; quản 
lý, sử dụng đất công. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư 
trong các Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn 
tỉnh. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang 
thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; việc thực hiện 
chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt 
động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Kế hoạch số 1934/KH-TTCP 
ngày 07/7/2015 của Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 
29/52020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid - 19.

Tăng cường công tác theo dõi, chủ động nắm tình hình, khi phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất; quyết định thanh 
tra lại các cuộc thanh tra đã thực hiện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật; kiểm tra tính chính xác các kết luận thanh tra của các đơn vị, địa phương.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra để thu hồi các sai phạm về kinh tế nộp ngân sách nhà nước và xử lý 
hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. 

2. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối 

hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 
cáo, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức 
và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhưng phải phù hợp trước diễn biến tình hình 
phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Quan tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo 
của cấp trên5, các Chương trình6 công tác phối hợp với các ngành về tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

5 Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 22-CT/TU 
ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

6 Chương trình phối hợp số 01-CTrPH/MTTQVNT-TT-TP-HLG-ĐLS ngày 01/9/2015 của Ủy ban 
MTTQV tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam về tiếp công dân, 
giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 
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Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 
trấn. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý và phấn 
đấu giải quyết đạt trên 90% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, quan tâm 
công tác vận động, thuyết phục, hòa giải cơ sở, tổ chức đối thoại với công dân 
trước khi ban hành quyết định giải quyết nhằm hạn chế khiếu kiện nhiều người, 
đơn gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục 
chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm 
vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-
TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, góp phần đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn xã hội.

Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử 
lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và có biện pháp xử lý kỷ luật cán bộ lãnh đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành các quyết định giải quyết, xử 
lý của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm 
công tác tiếp công dân; tiếp tục thực hiện Phần mềm tiếp công dân và quản lý 
đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện 

và đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương và văn bản hướng dẫn thi hành; gắn với việc giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Đảng, Mặt trận và 
các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và đấu 
tranh để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính 
xác, thông tin khách quan, đúng sự thật để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn 
công tác phòng, chống tham nhũng.

Các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, 
chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh theo chỉ 
đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam. Tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến 
phòng, chống tham nhũng để tham mưu lãnh đạo cùng cấp thực hiện công tác 
phòng, chống tham nhũng đạt kết quả. 

Các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 
2021 để triển khai thực hiện đúng theo quy định; tăng cường hướng dẫn thực 

Công văn sô 894/UBND-NC ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về phối hợp với Hợp Nông dân trong 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình phối hợp số 12-CTPH/TTT-HNDT ngày 10/01/2017 của 
Thanh tra tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 
của Thủ tướng Chính phủ.
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hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả trong công tác trao đổi, cung cấp, sử dụng thông tin, 
dữ liệu về phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2021 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện “Đề án tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra 
nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam năm 2021” và tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nêu trên.

Tiếp tục chỉ đạo ngành Thanh tra tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính; thực hiện nghiêm Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong 
ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; tiếp tục củng 
cố các tổ chức Thanh tra về số lượng, chất lượng và tạo mọi điều kiện đảm bảo 
hoạt động thanh tra có hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
đơn khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam./.  

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;         
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;                                                                            
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

[daky] 
Lê Trí Thanh
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