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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 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, góp phần thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022
1. Công tác thanh tra 
a) Công tác thanh tra hành chính
Chỉ đạo triển khai 186/186 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 (trong 

đó, có 99 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh 
tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng), đạt tỷ lệ 
100% kế hoạch năm; tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển 
sang1 và thực hiện 51 cuộc thanh tra đột xuất2.

Ban hành 193 kết luận thanh tra3 (trong đó, có 19 kết luận thanh tra của 
các cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang); phát hiện sai phạm 50.350,824 triệu 
đồng và 148.355,7 m2 đất tại 600 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu 
hồi nộp ngân sách Nhà nước 28.151,733 triệu đồng và 144.490,2 m2 đất; kiến 
nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán, xử lý khác 22.199,091 triệu đồng và 
3.865,5 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 264 cá nhân, kiến 
nghị chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ4. 

Về thực hiện kết luận thanh tra: số kết luận thanh tra toàn tỉnh theo dõi thực 
hiện năm 2022 là 276 kết luận (kể cả kết luận thanh tra các năm trước chuyển 

1 Có 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 12 cuộc thanh tra đột xuất.
2 Có 04 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc 
thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao 
trong năm 2022.

3 Có 116 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và 77 cuộc thanh tra về thực hiện pháp luật thanh tra, 
tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4 Huyện Thăng Bình: Phát hiện qua thanh tra đột xuất đối với UBND thị trấn Hà Lam và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai tại Khu 
phố 7, thị trấn Hà Lam (từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2021).  
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sang); trong đó, có 157 kết luận thanh tra đã hoàn thành, 119 kết luận thanh tra 
đang tiếp tục theo dõi thực hiện. 

Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 20.305,470 triệu đồng (trong đó, thu hồi 
sai phạm của các đoàn thanh tra đã triển khai trong niên độ báo cáo năm 2022 là 
11.730,876 triệu đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang là 
8.574,594 triệu đồng). Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 185 tập thể, 291 cá 
nhân; khiển trách 03 cá nhân và cảnh cáo 01 cá nhân5/245 tập thể, 312 cá nhân có 
liên quan đến sai phạm (kể cả các tập thể và cá nhân của năm trước chuyển sang 
theo dõi xử lý); chưa xử lý 60 tập thể, 17 cá nhân6.   

UBND tỉnh thường xuyên 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 đảm 
bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

* Kết quả thanh tra ở một số lĩnh vực như sau:
- Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: triển khai 31 cuộc thanh tra và tiếp tục 

thực hiện 04 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang, đã ban hành 31 kết luận 
thanh tra, phát hiện sai phạm 15.085,769 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân 
sách Nhà nước 6.787,391 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 
8.298,378 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể, 78 cá nhân và 
cảnh cáo 01 cá nhân.        

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm như: việc sử dụng nguồn kinh phí 
quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định (một số khoản chi sai chế độ quy định 
và không có chứng từ kèm theo, chi sử dụng nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thầu 

5 Khiển trách: bà Trần Thị Thuận (công chức tài chính kế toán xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn); 
bà Đỗ Thị Hạnh (Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP. Hội An); bà Võ Thị Hà (Phó Hiệu 
trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP. Hội An). Cảnh cáo: ông Phạm Công Thạnh (nguyên Chủ tịch 
UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn).   

6 Các tập thể:
+ Thanh tra tỉnh kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính, gồm (28 tập thể): Sở Y tế; Thành phố 

Tam Kỳ: UBND thành phố Tam Kỳ, UBND các xã, phường (13 xã, phường), Phòng Tài chính - Kế 
hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị; UBND huyện Thăng Bình; UBND 
TP. Hội An; UBND phường Cẩm An TP Hội An; Huyện Tiên Phước: UBND huyện Tiên Phước; Ban 
Quản lý dự án và Quỹ đất huyện Tiên Phước (thuộc Đoàn Thanh tra việc giao đất ở khi thu hồi đất 
nông nghiệp trên địa bàn  huyện Tiên Phước), Ban QLDA-QĐ-ĐT huyện Tiên Phước (thuộc Đoàn 
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư về Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế 
tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam); Huyện Quế Sơn: UBND huyện Quế Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường; Phòng Quản lý Đô thị thị xã Điện Bàn. 

+ Cấp huyện kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính, gồm (32 tập thể): Tam Kỳ 03, Bắc Trà My 
03, Duy Xuyên 03, Tây Giang 23. 

- Các cá nhân: 
+ Thanh tra tỉnh kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính 02 cá nhân.
+ Cấp huyện, sở kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính 15 cá nhân: Duy Xuyên 03 cá nhân, 

Tây Giang 03 cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo 09 cá nhân.
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sai mục đích, chi không đúng nguồn quy định…). Một số hạng mục công trình thi 
công không đúng với thiết kế; công tác giám sát kỹ thuật thi công chưa chặt chẽ. 
Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công. 

- Lĩnh vực tài chính, ngân sách: triển khai 58 cuộc thanh tra và tiếp tục thực 
hiện 06 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang, đã ban hành 49 kết luận thanh tra, 
phát hiện sai phạm 16.055,413 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà 
nước 10.079,536 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 5.975,877 triệu đồng; 
kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 86 tập thể, 149 cá nhân và khiển trách 03 cá nhân. 

Ở lĩnh vực này, có một số sai phạm như: chi thanh toán công tác phí không 
có chứng từ đầy đủ, không hợp lệ; chi cho đối tượng không trực tiếp kiêm nhiệm 
quản lý dự án; chi vượt, sai dự toán và sai nguồn, chi trùng lắp đối tượng, chi sai 
niên độ kế toán.    

- Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai: triển khai 41 cuộc thanh tra và tiếp 
tục thực hiện 09 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang, đã ban hành 36 kết luận 
thanh tra, phát hiện sai phạm 19.209,642 triệu đồng, 148.355,7 m2 đất; kiến nghị 
thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 11.284,806 triệu đồng, 144.490,2 m2 đất và 
kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 7.924,836 triệu đồng, 3865,5 m2 đất; kiến nghị 
xử lý kiểm điểm trách nhiệm 41 tập thể, 13 cá nhân. 

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm như: việc chuyển nhượng đất, cho 
thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất không 
sử dụng và lấn, chiếm đất…; sử dụng diện tích đất để xây dựng vượt so với hợp 
đồng đã ký. 

- Lĩnh vực thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật 
thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, PCTN: Triển khai thực hiện 107 cuộc 
thanh tra tại 157 đơn vị, qua thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 24 tổ 
chức, 21 cá nhân.

b) Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Tổ chức thực hiện 365 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.565 tổ chức, cá nhân; 

phát hiện và xử lý 536 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 
Nhà nước 2.325,55 triệu đồng7, xử phạt vi phạm hành chính 6.684,66 triệu đồng.  

Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 662,904 triệu đồng thông qua công tác 
thanh tra, kiểm tra8 (trong đó, đôn đốc thu hồi 86,456 triệu đồng từ năm trước 
chuyển sang9) và 5.915,66 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính10.  

7 Sở Tài nguyên và Môi trường: 273,3 triệu đồng; Sở Tài chính: 1.678 triệu đồng; Sở Lao động - 
Thương binh và xã hội: 274,83 triệu đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 76,853 triệu đồng; Sở Tư pháp: 
0,73 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh: 21,835 triệu đồng.  

8 Sở Tài nguyên và Môi trường: 273,3 triệu đồng; Sở Tài chính: 201 triệu đồng; Sở Lao động - 
Thương binh và xã hội: 25,254 triệu đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 140,785 triệu đồng; Sở Tư pháp: 
0,73 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh: 21,835 triệu đồng. 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư: 64,202 triệu đồng; Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 22,254 triệu 
đồng. 

10 Sở Tài nguyên và Môi trường: 1.171 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 842 
triệu đồng; Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 30 triệu đồng; Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch: 176 
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Nhìn chung năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ 
động triển khai thực hiện đảm bảo 100% kế hoạch đề ra; thực hiện 51 cuộc 
thanh tra đột xuất, thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả; đã phát 
hiện nhiều sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong công 
tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với 
ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm 
vụ trên các lĩnh vực.

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
a) 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, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn 
thi hành của các cấp. Năm 2022, các ngành, các cấp đã phối hợp tổ chức 171 
lớp/14.246 người tham gia.

b) Công tác tiếp công dân
UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển 

khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Năm 2022, các cơ quan quản lý Nhà 
nước của tỉnh tổ chức tiếp 12.492 lượt/13.222 người11, tăng 22,3% về số lượt so với 
cùng kỳ năm trước; có 60 đoàn nhiều người12, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 
trước; trong đó, thủ trưởng các cấp đã tiếp 2.398 lượt/2.585 người/2.367 vụ13; có 20 
đoàn nhiều người14, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, Thường trực 
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã 
tiếp 103 lượt/442 người/81 vụ15).

Qua tiếp công dân, các ngành, các cấp đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, 
kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất; tranh chấp quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất…, và một số 
nội dung liên quan đến công tác hành chính, công chức; các đơn vị, địa phương 
đã giải thích rõ các quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn người 
khiếu kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Đối với Lãnh đạo tỉnh, việc thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất 
đảm bảo đúng quy định; ban hành thông báo kết luận nội dung tiếp công dân và 

triệu đồng; Sở Giao thông vận tải: 1.895 triệu đồng; Sở Y tế: 155,175 triệu đồng; Sở Xây dựng: 1.417,5 
triệu đồng; Sở Khoa học - Công nghệ: 6 triệu đồng; Sở Thông tin truyền thông: 3 triệu đồng; Sở Công 
thương: 191,485 triệu đồng; Sở Tư pháp: 28,5 triệu đồng. 

11 Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 423 lượt/721 người; cấp sở tiếp 2.935 lượt/3.076 người (trong đó, 
Thanh tra tỉnh tiếp 4 lượt/5 người); cấp huyện tiếp 4.143 lượt/4.393 người; cấp xã tiếp 4.991 
lượt/5.032 người. 

12 Cấp tỉnh: 14 đoàn; cấp sở: 09 đoàn; cấp huyện: 21 đoàn; cấp xã: 16 đoàn. 
13 Ban Tiếp công dân tỉnh: 16 lượt/69 người/16 vụ; cấp sở: 66 lượt/97 người/64 vụ; cấp huyện: 

586 lượt/678 người/650 vụ; cấp xã: 1.730 lượt/1.741 người/1.637 vụ.
14 Cấp tỉnh: 06 đoàn, cấp sở: 05 đoàn; cấp huyện: 05 đoàn; cấp xã: 04 đoàn.
15 Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp 10 lượt/29 người/09 vụ; Thường trực Tỉnh ủy tiếp 30 lượt/110 người/24 

vụ; Thường trực HĐND tỉnh tiếp 07 lượt/51 người/05 vụ; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ và ủy quyền 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 56 lượt/252 người/43 vụ.
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chỉ đạo cụ thể cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện nên việc thực 
hiện các thông báo kết luận tiếp công dân luôn kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được 
yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý 9.524 đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh16, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước (tăng 
1.110 đơn). Trong đó, 564 đơn khiếu nại, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước 
(tăng 26 đơn); 161 đơn tố cáo, tăng 85,1% so với cùng kỳ năm trước (tăng 74 
đơn); 8.799 đơn kiến nghị, phản ánh, tăng 12,96% so cùng kỳ năm trước (tăng 
1.010 đơn).

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã giải quyết 224/308 vụ khiếu nại 
lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền (trong đó, số vụ việc giải quyết bằng Quyết 
định hành chính 190 vụ (trong đó, số quyết định đã thực hiện xong 16317), số vụ 
việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục 34 vụ)18, đạt tỷ lệ 72,7%. Số vụ giải 
quyết lần đầu: khiếu nại đúng 22 vụ, khiếu nại sai 117 vụ, khiếu nại đúng một phần 
14 vụ. Số vụ khiếu nại giải quyết lần hai: công nhận quyết định giải quyết lần đầu 
34 vụ; hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu 03 vụ. Số vụ khiếu nại chuyển sang 
kỳ sau 84 vụ (vụ việc đang thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh). Qua giải 
quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 22 cá nhân với 2.534 triệu đồng và 
2.097 m2 đất ở19; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 287,76 triệu đồng20.

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 28/39 vụ tố cáo thuộc 
thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8% (trong đó, đã giải quyết: cấp tỉnh 02 vụ; cấp sở 16 
vụ, cấp huyện 04 vụ; cấp xã 06 vụ). Số vụ tố cáo đúng 09 vụ, số vụ tố cáo sai 14 
vụ, số vụ tố cáo có đúng có sai 05 vụ. Số vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau 11 vụ (vụ 
việc đang thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh). 

* Trong đó, tổng số đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: 45 
đơn (đơn thụ lý mới: 34 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang: 11 đơn), gồm 41 đơn 
khiếu nại và 04 đơn tố cáo; đã giải quyết 34/41 vụ khiếu nại (số vụ việc giải 

16 Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 1.036 đơn; cấp sở tiếp nhận 930 đơn (trong đó, Thanh tra 
tỉnh tiếp nhận 196 đơn); cấp huyện tiếp nhận 4.129 đơn; cấp xã tiếp nhận 3.429 đơn. 

17 Cấp tỉnh: 32; cấp sở: 06; cấp huyện: 97; cấp xã: 28.
18 Đã giải quyết: cấp tỉnh 34 vụ (số vụ việc giải quyết bằng QĐ hành chính 31 vụ, số vụ việc rút 

đơn thông qua giải thích, thuyết phục 03 vụ); cấp sở 9 vụ (số vụ việc giải quyết bằng QĐ hành chính 
08 vụ, số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục 01 vụ); cấp huyện 137 vụ (số vụ việc giải 
quyết bằng QĐ hành chính 119 vụ, số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục 18 vụ); cấp xã 
44 vụ (số vụ việc giải quyết bằng QĐ hành chính 32 vụ, số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết 
phục 12 vụ)).

19 UBND tỉnh: trả lại cho 01 cá nhân 15 triệu đồng; Núi Thành: khôi phục tiền cho 13 trường 
hợp với số tiền 2.519 triệu đồng; bố trí đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất cho 04 trường hợp với 
diện tích 600m2 và công nhận quyền sử dụng đất cho 01 trường hợp với diện tích 1.356 m2; Hội An: 
trả lại cho cá nhân 141,2 m2 đất.

20 Núi Thành: kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 287,76 triệu đồng.
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quyết bằng quyết định hành chính 31 vụ, số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, 
thuyết phục 03 vụ); đã giải quyết 02/04 vụ tố cáo (02 vụ việc tố cáo sai).

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

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo 
đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch 
số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không có vụ việc 
khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND tỉnh.

Nhìn chung, tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước khiếu kiện cũng 
như tình hình phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tăng so với 
cùng kỳ năm trước, nhưng được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, các ngành 
trong việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, 
tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên công tác 
này được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Qua giải quyết đơn khiếu 
nại, tố cáo đã 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. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)
Năm 2022, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản21 chỉ đạo các đơn vị, 

địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác PCTN nhằm cụ thể hoá kịp thời 
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

21 Kế hoạch số 8243/KH-UBND ngày 19/11/2021 về Kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021; Quyết 
định số 3546/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về ban hành Kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh; Văn bản chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực (Mật); 
Công văn số 631/UBND-NCKS ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về chỉ đạo công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết nguyên 
đán Nhâm Dần; Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế hoạch số 
3026/KH-UBND ngày 13/5/2022 về triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột 
lợi nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 
2317/KH-UBND ngày 18/4/2022 về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 
2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch hành động số 2458/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND 
tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 07/01/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về 
thực hiện Kết luận số 21-KT/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Văn 
bản chỉ đạo việc khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tiêu cực 
(Văn bản mật); Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch xác 
minh tài sản, thu nhập năm 2022; Công văn số 6334/UBND-NCKS ngày 26/9/2022; Kế hoạch số 
6348/KH-UBND ngày 27/9/2022; Công văn số 6377/UBND-NCKS ngày 28/9/2022 về việc chấn chỉnh 
những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiêu cực, tham nhũng và dư luận quan tâm; xử lý, 
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về 
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
PCTN; đã triển khai hoàn chỉnh việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
cấp tỉnh năm 2021 và tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền gắn với 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 
Nhân dân; đã tổ chức 142 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
về PCTN với 11.938 người tham gia, đã phát hành 3.667 tài liệu có liên quan; 
đồng thời, đăng tải tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác PCTN.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng như: 

+ Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động: năm 2022, các 
cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 185 cuộc kiểm tra, thanh 
tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại 185 cơ quan, đơn vị, 
qua đó phát hiện 01 đơn vị có sai phạm quy định về công khai minh bạch và 
được chấn chỉnh kịp thời22.

+ Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: năm 2022, các đơn 
vị, địa phương đã ban hành mới 221 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 43 
văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 49 cuộc kiểm tra việc thực 
hiện.

+ Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: năm 2022, 
qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại 107 cơ quan, tổ chức, đơn vị, không 
có trường hợp nào vi phạm quy định về thực hiện quy tắc ứng xử của người có 
chức vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 20 Luật  PCTN năm 2018.

+ Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: 
năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 209 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác.

+ Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản 
lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn đảm bảo đúng quy định. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 
2021 trên địa bàn tỉnh như sau: Tổng số người phải thực hiện kê khai tài sản, thu 
nhập (KKTS, TN) 5.344 người23; đã KKTS, TN 5.341 người24, chưa thực hiện 

22 Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng và Kế toán Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ kiểm điểm rút 
kinh nghiệm về việc chưa thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.

23 Trong đó, KKTS, TN lần đầu 598 người, KKTS, TN hằng năm 4.582 người, KKTS, TN bổ 
sung 164 người.
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KKTS, TN hằng năm 03 người (trong đó, 01 người nghỉ việc (Chi cục Thủy sản 
Quảng Nam), 01 người nghỉ hưu trước tuổi và 01 người điều trị bệnh hiểm 
nghèo (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam). Đã thực hiện công khai: 5.341 người 
(trong đó: Niêm yết 2.519 người, công bố cuộc họp: 2.822 người).

Trên cơ sở định hướng tại Công văn số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của 
Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 
29/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Giao 
Thanh tra tỉnh chủ trì với sự tham gia chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức bốc thăm lựa chọn 
ngẫu nhiên 12 người xác minh theo danh sách những người có nghĩa vụ kê khai 
hằng năm năm 2021 đang công tác tại 06 đơn vị, địa phương. Việc lựa chọn 
người được xác minh đảm bảo đúng thẩm quyền kiểm soát quy định tại Quyết 
định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Hiện nay, đã tiến hành xác 
minh và có kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 01 cá nhân; đang tiến hành 
xác minh đối với 11 cá nhân còn lại.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt các quy chế25 trong 
công tác trao đổi, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN; cung cấp thông 
tin cho các cơ quan báo chí đảm bảo chính xác, khách quan, đúng sự thật, góp 
phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác PCTN. Ngoài ra, chỉ đạo Thanh tra tỉnh 
tăng cường phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công tác nội chính và 
PCTN.

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

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
1. Ưu điểm
Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tiễn của 

đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động khảo sát, xây dựng nội dung kế 
hoạch thanh tra năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực 
tiễn của đơn vị, địa phương. Các tổ chức Thanh tra đã phối hợp tốt trong công 

24 Trong đó, KKTS, TN lần đầu 598 người, KKTS, TN hằng năm 4.579 người, KKTS, TN bổ 
sung: 164 người

25 Quy chế số 01/KH-TTT-CA-VKSND-TAND ngày 10/6/2022 giữa Thanh tra tỉnh - Công an 
tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác trao đổi, cung cấp, sử dụng 
thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng; 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 về thực hiện một số quy định của Bộ 
Luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi 
tố và Quy chế phối hợp số 02/QCPH ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 
01/QCPH ngày 15/11/2018.
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tác kiểm tra nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra; chủ động phân kỳ 
kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp nên trong năm 
2022 đạt 100% kế hoạch đề ra cũng như tham mưu thực hiện nhiều cuộc thanh 
tra đột xuất ngoài kế hoạch; các kết luận và kiến nghị thanh tra đều đảm bảo tính 
chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

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, PCTN; 
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. 

Các đơn vị, địa phương đã quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp công dân 
nên công tác này đã đi vào nề nếp; tổ chức đối thoại với công dân, tham mưu 
cho lãnh đạo cùng cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, 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 chỉ đạo 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 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 cơ bản thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng nên công tác PCTN trên địa bàn có chuyển 
biến tích cực.

2. Tồn tại, hạn chế
Một số địa phương chậm triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế 

hoạch đã được phê duyệt; có cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian thực hiện, 
chưa đảm bảo tiến độ, thời gian kế hoạch đề ra.

Một số địa phương ở cấp xã tiếp công dân chưa đảm bảo số lần quy định, 
chưa cập nhập thông tin, ghi chép đầy đủ và kịp thời vào sổ theo dõi tiếp công 
dân…Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị ở 
một số địa phương còn chậm, quy trình tiến hành giải quyết còn lúng túng; một 
vài vụ việc khiếu nại chậm giải quyết, thời gian giải quyết còn kéo dài, dẫn đến 
công dân đi lại nhiều lần, gửi đơn đến nhiều cấp, nhiều nơi. Công tác tự kiểm 
tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Công tác tổng hợp báo cáo hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị, địa phương thực 
hiện chưa kịp thời, chuẩn xác về số liệu.

3. Nguyên nhân  
Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 

hưởng nhất định đến hoạt động thanh tra; các đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng 
thanh tra ở trong các vùng dịch bị hạn chế đi lại, tiếp xúc nên chưa phối hợp kịp 
thời  với đoàn thanh tra; một số cuộc thanh tra nội dung phức tạp, liên quan đến 
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nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị nên cần thời gian để xác minh làm rõ. Trong 
kỳ, triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất ngoài kế hoạch. 

Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa 
quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán 
bộ tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn, giải quyết đơn còn hạn chế về nghiệp vụ 
và chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc. Việc giải quyết đơn 
thư chậm, thời gian kéo dài là do nội dung phức tạp, chủ yếu liên quan đến đất 
đai như: thu hồi đất, tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất... Cấp xã không có công chức chuyên trách làm 
công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong 
việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023
1. Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành
Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 đảm bảo theo yêu cầu, định hướng 
của Thanh tra Chính phủ26 và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và từng cơ 
quan, 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, 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; quản lý và 
khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý đầu tư xây dựng, 
quản lý tài chính ngân sách…Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án 
đầu tư trong các Khu, Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên 
địa bàn tỉnh, nhất là các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không 
đưa đất vào sử dụng hoặc thực hiện đầu tư chậm tiến độ theo cam kết. 

Thanh tra 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. 

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.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, 
văn bản xử lý kết luận 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. 

26 Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng 
dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023.
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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 và các văn bản chỉ đạo của UBND 
tỉnh liên quan đến công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả 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, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW 
ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 
trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị 
của dân và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để nâng cao trách nhiệm 
của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân, 
tham mưu thực hiện đúng chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Thủ trưởng 
các cơ quan nhà nước theo quy định. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt 
điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 
363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.  

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người 
dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu 
kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm 
nóng” trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo 
không đúng quy định; đồng thời tìm tòi, phát huy cách làm mới để nâng cao 
hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo 
nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. 

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 05/CTPH/MTTQ-TT-TP-
HLG-ĐLS ngày 01/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQV tỉnh - Thanh 
tra tỉnh - Sở Tư pháp - Hội Luật gia - Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam về thực 
hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ PCTN; tích cực phát 
huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng; chủ động cung cấp, định 
hướng thông tin tuyên truyền về PCTN theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 
03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế 
hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND tỉnh về phòng, chống 
tham nhũng, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
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27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 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 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 kết luận của Bộ 
Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh 
ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 
số 1386/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh uỷ.

Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá 
trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo đúng tinh 
thần Công văn số 529-CV/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: “… 
trong quá trình kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án nếu phát hiện vi 
phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm 
quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến kết 
thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án…”.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác 
minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về 
công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công 
chức... để kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm, từ đó hướng dẫn các đơn 
vị, địa phương giải quyết, khắc phục. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ công tác 
năm 2023./.  

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBMTTQVN 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;                                                                            
- Lưu: VT, NCKS (Ba).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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