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BÁO CÁO TÓM TẮT 

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

tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Công tác thanh tra hành chính 

Toàn tỉnh kết thúc, ban hành kết luận 09 cuộc thanh tra năm 2019 

chuyển sang; tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng 

theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, 

mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh 

được triển khai cuối năm 2019; triển khai thực hiện 49/88 cuộc thanh 

tra theo kế hoạch năm 2020, đạt tỷ lệ 55,6% kế hoạch năm và thực hiện 

15/15 cuộc thanh tra đột xuất do thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao, đạt 

tỷ lệ 100%; đã kết thúc 48 cuộc, ban hành kết luận 39 cuộc. 

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 14.295,6 triệu đồng và 70.965 m2 

đất tại 150 đơn vị, cá nhân sai phạm trong số 311 đơn vị, cá nhân được 

thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 8.496,2 triệu 

đồng, 65.494 m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý 

khác 5.799,4 triệu đồng, 5.741 m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà 

nước 10.960,8 triệu đồng, 827.600 m2 đất (kể cả đôn đốc thu hồi các 

năm trước chuyển sang). Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 69 tập thể 

và 39 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 02 vụ. 

  2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

Tổ chức thực hiện 349 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 1.139 cá nhân, 

tổ chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện và xử 

lý 353 tổ chức, cá nhân với 2.222,7 triệu đồng sai phạm (trong đó, kiến 

nghị thu hồi 279,8 triệu đồng, xử phạt hành chính 1.942,9 triệu đồng); 

đã thu nộp ngân sách Nhà nước 1.792,8 triệu đồng.  

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, 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 (55,6% kế hoạch); thực hiện nhiều cuộc 

thanh tra đột xuất đúng trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả và đã phát 
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hiện nhiều vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong 

công tác quản lý nhà nước.  

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 04 lớp tập huấn, tuyên truyền cho 

305 người tham gia.  

2. Công tác tiếp công dân 

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tiếp 5.309 

lượt/5.536 người, giảm 1,38% về số lượt so với cùng kỳ năm trước; có 

17 đoàn nhiều người. Trong đó, đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 46 vụ với 47 lượt, 160 người và có 

nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.  

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

phản ánh 

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp của tỉnh tiếp nhận 3.475 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 10,46% so với cùng kỳ 

năm trước; trong đó: Tiếp nhận 282 đơn khiếu nại (giảm 23,7% so cùng 

kỳ năm trước), 64 đơn tố cáo (tăng 28 đơn, tăng 77,7 % so cùng kỳ 

năm trước) và 3.399 đơn khác (giảm 2,2% so cùng kỳ năm trước). 

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 hành chính 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 88/131 vụ 

khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 67,1%. Số vụ 

khiếu nại đúng 07 vụ, số vụ khiếu nại sai 58 vụ, số vụ khiếu nại có 

đúng có sai 11 vụ, số vụ việc hết thời hiệu giải quyết và rút đơn trước 

khi tổ chức đối thoại với công dân 12 vụ.  

Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 10 trường 

hợp và kiến nghị thu hồi cho công dân 406 m2 đất.  



 3 

b) Công tác giải quyết tố cáo 

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 11/18 vụ 

thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 61,1%. Số vụ tố cáo đúng 02 vụ, số vụ tố 

cáo sai 08 vụ; số vụ tố cáo có đúng, có sai 01 vụ.  

c) Kết quả thực hiện Kế hoạch 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 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.  

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả 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. 

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.  

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2021. 

Qua sáu tháng, đã tổ chức 04 lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp 

luật PCTN cho 350 người tham gia.  

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.  

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020; Quyết định triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo sơ 

kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
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bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

2931/KH-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021; 

triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo 

Kế hoạch số 2827/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh. 

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.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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; lực lượng cảnh sát 

điều tra tội phạm về tham nhũng Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều 

tra 09 vụ/18 bị can có hành vi tham nhũng: Kỳ trước chuyển sang 05 

vụ/06 bị can và khởi tố trong kỳ 04 vụ/12 bị can về tội tham ô tài sản, 

nhận hối lộ và đưa hối lộ, giả mạo trong công tác và chiếm đoạt tài sản, vi 

phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý 08 vụ/14 bị cáo. Tòa án nhân 

dân 2 cấp thụ lý 08 vụ/15 bị cáo: Kết quả giải quyết, xét xử 05 vụ/07 bị 

cáo, với mức phạt 12 tháng tù giam đối với 03 bị cáo, 15 tháng tù đối 

với 01 bị cáo, 18 tháng tù đối với 01 bị cáo, 04 năm tù đối với 01 bị 

cáo, 06 năm 06 tháng tù đối với 01 bị cáo. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Ưu điểm 

2. Khuyết điểm, tồn tại 

Một số 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 
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Thời gian giải quyết đơn thư còn kéo dài, do nhiệu vụ việc có tính chất phức 

tạp, liên quan đến nhiều ngành và bên cạnh đó đối tượng liên quan thiếu tinh thần 

hợp tác.  

Lãnh đạo một số đơn vị thiếu quan tâm 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 2020 

1. Công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành 

  Thực hiện nghiên túc KH thanh tra đã được lãnh đạo các cấp phê 

duyệt năm 2020 và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu.  

 UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương 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 bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối 

cảnh đại dịch Covid 19. 

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 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt 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; Kế hoạch số 5640/KH-UBND ngày 24/9/2019 của 

UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng 

bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý và 

phấn đấu giải quyết đạt trên 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền. 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 
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quyết định giải quyết, xử lý của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp 

luật. 

3. 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 

để triển khai thực hiện đúng theo quy định;  

UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2019 theo Bộ chỉ số 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, giai đoạn 2016-2020” và 

tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nêu trên. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, tình hình giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2020 và những giải pháp cần tập trung chỉ đạo để nâng cao 

hiệu quả công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020./.   
 

  

 


