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BÁO CÁO 

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

tố cáo  và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019,  

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 
 

 
 

 Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng 

cấp triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra hành chính, tham mưu thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, gắn 

công tác thanh tra với phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã phát hiện và 

kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý nhà nước trên 

các lĩnh vực, góp phần thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Công tác thanh tra hành chính 

Tập trung kết thúc 08 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang; triển khai 

thực hiện 161/122 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất năm 2019, đạt tỷ lệ 

132% kế hoạch năm (trong đó, có 39 cuộc thanh tra đột xuất do thủ trưởng cơ 

quan cùng cấp giao); đã kết thúc 133 cuộc, ban hành kết luận 122 cuộc.  

Qua thanh tra phát hiện sai phạm 123.303,4 triệu đồng và 2.891.790 m2 

đất tại 277 đơn vị, cá nhân sai phạm/468 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến 

nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 63.819,7 triệu đồng, 2.652.095 m2 đất, 

kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 59.483,7 triệu đồng, 

239.695 m2 đất.  

Đã thu hồi cho Nhà nước 35.932,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 56,3%; số tiền sai 

phạm còn lại chưa thu hồi (43,7%) là do các đoàn thanh tra vừa mới kết thúc 

nhưng sai phạm nhiều; đôn đốc thu hồi trong tháng 12 năm 2019 và năm 2020. 

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 189 tập thể, 122 cá nhân; 

đã kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 85 cá nhân. 

Kết quả thanh tra ở một số lĩnh vực: 

- Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai 45 cuộc thanh tra, kết 

thúc 41 cuộc và ban hành kết luận 38 cuộc, phát hiện sai phạm 102.728,4 triệu 

đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 48.136,4 triệu đồng, giảm trừ 

giá trị quyết toán và xử lý khác 54.592,9 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách 

nhiệm, xử lý hành chính 123 tập thể, 33 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà 

nước 33.760 triệu đồng.  

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm chủ yếu như: Công tác quản lý 

đầu tư xây dựng dự án, thi công ở một số hạng mục không đúng với thiết kế 
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được duyệt, giám sát một số hạng mục công trình thiếu chặt chẽ và công tác 

nghiệm thu sai tăng khối lượng; thanh quyết toán giá trị xây dựng cơ bản hoàn 

thành của một số công trình sai định mức, đơn giá, khối lượng; chưa thực hiện 

thuế thu nhập và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu; việc xác nhận 

công nợ tiền bán đấu giá cát tận thu chưa chính xác gây thất thoát kinh phí; tạm 

ứng vốn đầu tư chưa thu hồi của công trình; sử dụng sai mục đích nguồn kinh 

phí quản lý dự án, chi hỗ trợ không đúng đối tượng, thanh toán kinh phí thẩm 

tra quyết toán có chứng từ đầy đủ nhưng không đúng đối tượng…; 

- Thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước: Triển khai 63 cuộc thanh tra, kết 

thúc 54 cuộc, ban hành kết luận 49 cuộc và phát hiện sai phạm 5.955,2 triệu 

đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.259,9 triệu đồng, kiến nghị 

chấn chỉnh, xử lý khác 3.984,1 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và 

xử lý hành chính 47 tập thể, 65 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 

4.454 triệu đồng (kể cả đôn đốc thu hồi các năm trước). 

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 không đúng đối tượng, mục 

đích; chế độ, tiêu chuẩn, định mức, chứng từ kế toán…; 

- Thanh tra lĩnh vực đất đai: Tiến hành 34 cuộc thanh tra, kết thúc 33 

cuộc và ban hành kết luận 31 cuộc, phát hiện sai phạm 3.504,8 triệu đồng, 

2.891.790 m2 đất; kiến nghị thu hồi cho nhà nước 2.545,8 triệu đồng, 2.652.095 

m2 đất và chấn chỉnh 808 triệu đồng, 219.317 m2 đất; kiến nghị xử lý hành 

chính 14 tập thể, 22 cá nhân, đã thu hồi cho nhà nước 513,7 triệu đồng.  

Nội dung sai phạm chủ yếu như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất sai về trình tự, thủ tục, hồ sơ; giao đất, cấp đất sai đối tượng, quy định; lấn 

chiếm đất; sử dụng đất không đúng mục đích; chậm tiến độ thực hiện dự án dẫn 

đến chưa đưa đất vào sử dụng, do giao đất có thu tiền sử dụng đất chênh lệch 

với giá đất và tiền phạt nộp chậm; 

- Thanh tra lĩnh vực khác và thanh tra chuyên đề về đấu thầu, mua sắm 

thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; 

Tiến hành 27 cuộc thanh tra (có 19 cuộc thanh tra chuyên đề), kết thúc 

07 cuộc và ban hành kết luận 06 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến 

nghị thu hồi cho nhà nước 11.114,9 triệu đồng; đã thu hồi cho nhà nước 2.006 

triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 05 tập thể, 02 cá nhân. 

2. Thanh tra việc thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 

Đã tiến hành 245 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành pháp 

luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại 316 đơn vị (trong 

đó, pháp luật thanh tra, pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 65 

cuộc, pháp luật khiếu nại, tố cáo 24 cuộc và phòng chống tham nhũng 156 

cuộc). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số đơn vị, địa phương còn tồn 

tại và kiến nghị chấn chỉnh:  
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- Một số cuộc thanh tra không thành lập Tổ giám sát hoặc cử cán bộ 

giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; công tác họp, tổng kết rút kinh nghiệm 

sau thanh tra chưa thực hiện theo đúng quy định; việc kết luận và xử lý kết luận 

thanh tra còn vượt quá thời hạn so với thời gian quy định; 

- Một số xã bố trí địa điểm tiếp công dân chưa đúng quy định, chưa xây 

dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân; công tác 

mở sổ theo dõi việc tiếp công dân chưa thực hiện đầy đủ; một số trường hợp xử 

lý đơn thư còn chậm, chưa đúng thời hạn quy định; việc lưu trữ đơn thư, hồ sơ 

khiếu nại chưa đầy đủ; chưa thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho 

cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định. Một số 

vụ khiếu nại khi giải quyết không thành lập đoàn xác minh, không ban hành kế 

hoạch xác minh nội dung khiếu nại, thời gian giải quyết còn kéo dài và hồ sơ 

chưa lưu trữ theo quy định; 

- Một số đơn vị tổ chức niêm yết công khai và kết thúc niêm yết bảng kê 

khai tài sản, thu nhập thiếu thành phần đại diện Ban chấp hành Công đoàn; một 

số đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức không thực hiện việc lưu giữ 

bảng kê khai tài sản tại đơn vị; bảng kê khai tài sản thu nhập chưa đầy đủ; việc 

kê khai tài sản thu nhập không thực hiện đúng thời gian theo quy định, công 

khai không đúng biểu mẫu quy định.  

3. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

Tổ chức thực hiện 506 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó, 237 cuộc thanh 

tra, kiểm tra và 269 đợt kiểm tra) tại 2.408 cá nhân, tổ chức. Qua công tác 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và xử lý 1.424 tổ chức, cá nhân 

với 41.866,9 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 33.556,2 triệu đồng, xử 

phạt hành chính 7.724,9 triệu đồng; chấn chỉnh, giảm trừ dự toán và quyết toán 

585,8 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách Nhà nước 21.595,3 triệu đồng. Số tiền 

còn lại chưa thu hồi chủ yếu của Công ty Cổ phần kỹ nghệ Khoáng sản Quảng 

Nam còn nợ ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng (tiền ký quỹ, phục hồi môi 

trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).   

Nhìn chung, năm 2019 công tác thanh tra thực hiện đạt 100% kế hoạch, 

đồng thời, thực hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; theo chỉ đạo của cơ 

quan quản lý cùng cấp; đã phát hiện nhiều vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc 

phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước. Chủ động triển khai kế 

hoạch thanh tra đất đai (Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 13/01/2017 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg  ngày 29/8/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, 

sử dụng đất đai đến năm 2020), kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đối 

với dự án chậm triển khai thực hiện, kiến nghị gia hạn thời gian sử dụng đất đối 

với một số đơn vị thuê đất, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số văn bản chưa 

phù hợp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp. 
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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. Qua đó, các ngành, các 

cấp phối hợp tổ chức 456 lớp tập huấn, tuyên truyền cho 46.913 người tham gia 

và tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình. 

2. Công tác tiếp công dân 

Năm 2019, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tổ chức tiếp 11.262 

lượt/11.612 người, số lượt tiếp tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, có 49 đoàn 

nhiều người. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 171 vụ việc với 212 lượt, 578 người và có 

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

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, tranh chấp tài sản, 

kiến nghị bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đặt mua 

đất nền, trật tự xây dựng, môi trương và một số kiến nghị, phản ảnh khác liên 

quan đến đời sống của nhân dân. Khiếu nại về lĩnh vực đất đai: cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; chế độ 

chính sách, hộ nghèo; một số nội dung tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành 

chính. 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 thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh 

Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh tiếp nhận 8.663 đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu 

tăng ở đơn thư kiến nghị, phản ánh). Trong đó, khiếu nại: 679 đơn, giảm 

19,3%; tố cáo: 74 đơn, giảm 49,3%; kiến nghị, phản ánh 7910 đơn, tăng 

15,4%). 

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, đề nghị bàn giao giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đặt mua đất nền, chế độ chính 

sách, hộ nghèo, 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 164/204 vụ khiếu 

nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,3%. 
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Số vụ khiếu nại đúng 10 vụ, số vụ khiếu nại sai 119 vụ, số vụ khiếu nại 

có đúng, có sai 09 vụ và công dân rút đơn trước khi tiến hành thẩm tra, xác 

minh 26 vụ. 

Số vụ khiếu nại đang xem xét giải quyết 40 vụ (các vụ việc đã có báo cáo 

kết quả thẩm tra, xác minh, đang xem xét ban hành quyết định, một số vụ việc 

mới phát sinh đang thẩm tra, xác minh). 

Qua giải quyết đơn khiếu nại khôi phục quyền lợi cho 10 cá nhân, kiến 

nghị thu hồi trả lại cho công dân 35 triệu đồng, 1.681 m2 đất và giải quyết 

nhiều vấn đề khác góp phần ổn định đời sống, đáp ứng nguyện vọng của nhân 

dân, bảo đảm an ninh xã hội. 

b) Công tác giải quyết tố cáo 

Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã giải quyết 08/09 vụ tố cáo 

thuộc thẩm quyền,,đạt tỷ lệ 89%; số vụ tố cáo sai 04 vụ, số vụ tố cáo đúng 01 

vụ, số vụ tố cáo có đúng, có sai 03 vụ; số vụ tố cáo đang xem xét giải quyết 01 

vụ.  

c) Công tác giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp 

Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã giải quyết 4.998/5.830 vụ kiến 

nghị, phản ánh, tranh chấp ở lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 

85,7%. Qua giải quyết đơn thư đã khôi phục quyền lợi cho 14 trường hợp, kiến 

nghị và đã thu hồi trả lại cho công dân 3 triệu đồng. 

d) Kết quả thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của 

Thanh tra Chính phủ 

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tiến hành rà roát đơn thư tồn đọng, kéo dài và giải quyết; hiện 

nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp, kéo dài phải thực hiện theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của 

Thanh tra Chính phủ.  

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5640/KH-UBND ngày 24/9/2019 của 

UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân và Quyết định số 3790/QĐ-

UBND ngày 19/11/2019 về thành lập tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ 

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

Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác tiếp 

công dân và đối thoại trong giải quyết khiếu nại; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN 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. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 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. 

 Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại, 

tố cáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa 
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phương sử dụng Phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

tích hợp với phần mềm quản lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ. 

Nhìn chung, năm 2019 được sự quan tâm của thủ trưởng các ngành, các 

cấp đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tiếp công dân, tham mưu giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, theo quy định của pháp luật, nhất là 

trong quá trình tham mưu giải quyết đơn thư các địa phương đã chú trọng đến 

việc tổ chức đối thoại với công dân, giải thích rõ về quy định của pháp luật, chế 

độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Do vậy, tình hình công dân đến các cơ 

quan nhà nước khiếu kiện có tăng nhưng không đáng kể so với năm trước và 

đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm trước (riêng đơn kiến nghị, 

phản ánh có tăng 15,4%); không phát sinh điểm nóng. Qua giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo, các ngành, các cấp 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, góp phần phát huy dân chủ cơ sở, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp Nhà nước và nhân dân, góp phần ổn định tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, phát sinh trường hợp: 

các hộ dân đã đặt mua sản phẩm đất nền với đơn vị phân phối là Công ty Cổ 

phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam đối với các dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu 

đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị HERA COMPLEX RIVESIDE do Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, đã tập trung thành đoàn đông người, liên tục 

đến cơ quan của tỉnh gửi đơn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư 

sớm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đặt mua đất 

nền.  

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

- Tăng cường tuyên truyền và đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Năm 2019, đã tổ chức 

274 lớp phổ biến, tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cho 27.825 

lượt người (240 lớp lồng ghép với pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo). 

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, 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;  

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản của cấp trên: Đánh 

giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo Bộ chỉ số của 

Thanh tra Chính phủ; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/TC-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc cho cán bộ, công chức chủ chốt của tỉnh; công chức 

làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh; 
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- 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;  

- Thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018; qua đó, 

có 86/86 đơn vị, địa phương đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với tổng 

số người phải kê khai 11.011 người, đã thực hiện việc kê khai 11.000 người (11 

trường hợp chưa kê khai: do nghỉ phép dài hạn không lương, nghỉ hưu trước 

tuổi, bị đình chỉ công tác, bị bệnh nặng, nghỉ việc, chết...); 

- Ban hành các quyết định, kế hoạch về triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của các cấp; đồng thời, 

chỉ đạo cấp dưới thực hiện; 

- Yêu cầu 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; 

- 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; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng 

phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công tác nội chính và 

phòng, chống tham nhũng; 

- Qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng. 

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Công an tỉnh thụ lý, điều 

tra 06 vụ/11 bị can có hành vi tham nhũng: Khởi tố trong kỳ: 02 vụ/05 bị can, 

kỳ trước chuyển sang: 04 vụ/06 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 05 

vụ/08 bị can và Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 04 vụ/07 bị cáo, giải quyết, xét 

xử 03 vụ/04 bị cáo, trong đó: Đã xét xử 02 vụ/02 bị cáo (kết quả: xử phạt 01 bị 

cáo 02 năm nhưng cho hưởng án treo; xử phạt 01 bị cáo 12 tháng tù); quyết 

định trả hồ sơ Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung 01 vụ/02 bị cáo);   

- Triển khai 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”. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH 

TRA 

1. Ưu điểm 

a) Các đơn vị, địa phương đã chủ động trong việc xây dựng chương trình 

công tác, bám sát chỉ đạo của cấp trên; phối hợp tốt trong công tác kiểm tra để 

tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra; 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 
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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. 

Vì vậy, các sai phạm được phát hiện kịp thời chấn chỉnh và xử lý, góp phần 

phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực quản 

lý nhà nước...; 

b) 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;  

c) Các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tiếp công dân, 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 việc 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 thư, quan tâm công tác hoà giải ở cơ sở, giải quyết tại chỗ các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, hạn chế đơn thư vượt cấp; do đó, góp 

phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh; 

d) 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 

a) Một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian so với quy định, chưa đảm 

bảo tiến độ; việc ghi nhật ký đoàn thanh tra và công tác giám sát đoàn thanh tra 

chưa thực hiện đúng theo quy định; việc kết luận và xử lý kết luận thanh tra còn 

vượt quá thời hạn so với thời gian quy định; việc kiến nghị xử lý tổ chức, cá 

nhân có sai phạm chỉ nêu kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm chưa nêu rõ việc 

kiến nghị xử lý hành chính; công tác họp, tổng kết rút kinh nghiệm sau thanh 

tra chưa thực hiện theo đúng quy định; việc chồng chéo trong kế hoạch thanh 

tra và kế hoạch kiểm toán nhà nước còn xảy ra; 

b) Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ công tác mở sổ theo dõi 

việc tiếp công dân; có trường hợp xử lý đơn thư còn chậm, chưa đúng thời hạn 

quy định; việc lưu trữ đơn thư, hồ sơ khiếu nại chưa đầy đủ; chưa thực hiện 

việc chi trả chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn theo quy định. Một số vụ khiếu nại khi giải quyết không 

thành lập đoàn xác minh, không ban hành kế hoạch xác minh. Một số vụ việc 

khiếu nại chậm giải quyết so với thời gian quy định hoặc kéo dài thời gian giải 

quyết; một số địa phương cập nhật số liệu vào phần mềm Tiếp công dân và xử 

lý đơn thư chưa kịp thời; công tác tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chuẩn xác; 
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c) Có đơn vị không ban hành kế hoạch, không tổ chức tuyên truyền pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; chưa thực hiện đúng biểu mẫu và trình tự 

công khai theo quy định: công khai về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; 

về quản lý, sử dụng tài sản; các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách và các khoản 

đóng góp của nhân dân; về quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản. Không có kế 

hoạch công khai và không có biên bản cuộc họp công khai về tài sản, thu nhập; 

khi giao nhận bản kê khai không có Giấy biên nhận bản kê khai tài sản. 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 

a) Do một số địa phương cán bộ lãnh đạo làm công tác thanh tra có sự 

luân chuyển, điều động, thay đổi nên có phần ảnh hưởng đến hoạt động thanh 

tra; do việc triển khai thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra có tính đột xuất 

theo chỉ đạo của cấp trên; do Thanh tra Chính phủ chậm triển khai việc hướng 

dẫn thanh tra chuyên đề. Việc phối hợp giữa cơ quan Cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước Khu vực III tại Đà Nẵng với Thanh tra tỉnh còn chưa chặt chẽ, nhằm tránh 

trùng lắp trong thanh tra và kiểm toán; 

b) Việc giải quyết đơn thư còn kéo dài thời gian là do có tính chất phức 

tạp, liên quan đến nhiều ngành, chờ xin ý kiến của cấp trên và đối tượng liên 

quan thiếu tinh thần hợp tác. Theo quy định thì hiện nay cấp xã không có cán 

bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo mà cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm 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; 

c) Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương thiếu quan tâm trong chỉ đạo triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

V. CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2020 

1. Thanh tra hành chính, chuyên ngành 

a) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương 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. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi 

trường; công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách, chương 

trình mục tiêu quốc gia; quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa…Chú trọng thanh 

tra, kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất, tái định cư và tình hình quản lý, sử dụng đất có 

nguồn gốc do các Ban Quản lý rừng đang quản lý trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo 

của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 16/9/2016. Việc chấp hành pháp luật 

chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quản lý ngành lĩnh vực của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; 
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b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chấp hành 

pháp luật theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; 

d) Chú trọng công tác theo dõi, chủ động nắm tình hình khi phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật để thực hiện thanh tra đột xuất; quyết định thanh tra 

lại các cuộc thanh tra đã kết luận 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; 

đ) 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. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 1934/KH-TTCP ngày 07/7/2015 của Thanh tra 

Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng hóa trong tình hình mới; 

e) 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. Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Các Sở, Ban, ngành, UBND các 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, 

nhất là Luật Tố cáo năm 2018 cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh.  

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện 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 công 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; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 

26/11/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 

14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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; 

tăng cường công tác phối hợp việc tiếp công dân và đối thoại trong giải quyết 

khiếu nại; 

b) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức 

làm công tác tiếp công dân gắn với đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp nhất là đội ngũ cán bộ tiếp công 

dân các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục 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; 

sử dụng có hiệu quả phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo trên địa bàn tỉnh. 
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Thực hiện nghiêm túc 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, 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 đến cơ 

quan Tòa án, đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa 

bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; 

c) Tiếp tục rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo 

tồn đọng, kéo dài, phức tạp theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 

của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện Kế 

hoạch số 665/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp 

Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của nông dân; 

d) 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. 

3. Phòng, chống tham nhũng 

a) 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 (chú trọng 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), Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Công ước 

của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành 

của cấp trên; gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động. 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 kịp thời đảm bảo chính xác, khách quan, đúng sự thật để góp phần thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; 

b) Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực 

hiện tốt 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, 

thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017 – 2021 và theo Kế hoạch đã ban hành. Tiến hành rà soát các văn bản liên 

quan đến phòng, chống tham nhũng để tham mưu lãnh đạo các cấp thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả; 
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c) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng kê khai tài sản, thu 

nhập để triển khai thực hiện đúng theo quy định; 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. Triển khai thực hiện việc thu thập thông tin, dữ liệu thông qua 

khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công 

chức, viên chức bằng phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn trực tiếp 

hoặc bằng các hình thức khảo sát trực tuyến khác.  

Tiếp tục thực hiện và tổ chức tổng kết công tác triển khai “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”; 

d) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục củng cố các tổ chức Thanh tra 

đảm bảo về số lượng, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra hành chính, chuyên 

ngành, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2019 và những giải pháp tập trung chỉ đạo để nâng cao hiệu 

quả công tác thanh tra năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo 

Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 
  

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban của Tỉnh ủy;                                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP;                                       

- Lưu VT, KTN, KTTH, TH, KG-VX, NC. 
D:\Dropbox\Hiển\Thanh tra\2019\báo cáo năm 2019 (phục vụ họp HĐND cuối năm).doc 
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