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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 646 /KL-UBND

Thuận Bắc, ngày 17 tháng 12 năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA
Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành
pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng tại UBND xã Công Hải
Thực hiện Quyết đị nh số 2834/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của
Chủ tịch UBND huyện về thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Công Hải.
Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã làm việc với đơn vị và tiến hành kiểm tra
trực tiếp các nội dung thanh tra;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Trưởng
Đoàn thanh tra;
Chủ tịch UBND huyện kết luận thanh tra như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG.
Xã Công Hải là một trong 06 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện
Thuận Bắc, gồm 08 thôn, dọc quốc lộ 1A, tỉnh lộ 706 và Bình Tiên nằm ven
biển, với diện tích tự nhiên khoảng 7.492,53ha. Tổng dân số 9.010 khẩu/2.166
hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (Raglay) chiếm 70%.
Trong hai năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND,
UBND xã, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể xã và sự đồng
thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong việc hoạch định, thực hiện các chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xã Công Hải đã thực hiện
thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định.
Mục đích thanh tra trách nhiệm từng bước khắc phục và sửa chữa kịp thời
những sai sót nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
từ cơ sở, qua kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo vệ lợi ích chính
đáng, hợp pháp cho người dân, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, tiếp
tục thực hiện có hiệu quả việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo; việc thực
hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện tốt công
tác quản lý Nhà nước đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
II. KẾT QUẢ THANH TRA.
1. Kết quả thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại,
tố cáo năm 2019, 2020:
1.1 Công tác tiếp nhận, phân loại đơn:
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- Tổng số đơn: 46;
- Phân loại đơn:
+ Đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã: 36 đơn;
+ Đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển sang cơ quan có thẩm quyền
xem xét giải quyết: 10 đơn.
1.2 Xử lý đơn thuộc thẩm quyền:
+ Khiếu nại: không có;
+ Tố cáo: không có;
+ Tranh chấp, phản ánh, kiến nghị khác: 36 đơn.
Nội dung đơn thư chủ yếu là tranh chấp đất đai, các kiến nghị trong nội bộ
nhân dân đã được UBND xã giải quyết theo thẩm quyền.
Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư qua bộ phận Văn phòng; công chức
được phân công phụ trách thực hiện xử lý đơn thư và theo dõi kết quả sau giải
quyết. Trong năm, 2019, 2020 qua kiểm tra sổ theo dõi, cập nhật đơn thư, không
có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; các tranh chấp, kiến
nghị trong nhân dân đã được UBND xã chỉ đạo xử lý kịp thời.
2. Kết quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham
nhũng năm 2019, 2020:
2.1. Việc lãnh đạo , chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch công tác phòng
chống tham nhũng:

,

Hàng năm, UBND xã có chỉ đạo xây dựng và kịp thời ban hành Kế hoạch
về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, qua đó triển khai đến tập thể lãnh đạo và công chức trong cơ quan thực
hiện. Cụ thể tại các văn bản sau:
- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 về thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;
- Kế hoạch số 17/KH-LĐTBXH ngày 05/02/2020 về thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
2.2. Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống
tham nhũng:
UBND xã có tập trung triển khai, quán triệt thực hiện các giải pháp phòng
ngừa tham nhũng, tiêu cực: công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của
cơ quan; triển khai việc công khai minh bạch các chế độ , tiêu chuẩn, định mức,
thủ tục, quy trình làm việc trong lĩnh vực của ngành, quản lý, sử dụng tiền , tài
sản của Nhà nước ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính , tin học hóa trong
công tác quản lý ; có rà soát , sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ
quan phù hợp với quy định hiện hành.
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Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được chỉ đạo thực hiện
định kỳ hàng năm.
2.3. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
của đơn vị, về tài chính, ngân sách nhà nước, mua sắm công:
- Công khai trong hoạt động của UBND xã:
Trong giải quyết các công việc của UBND xã, thực hiện theo nguyên tắc
tập trung dân chủ. Các nhiệm vụ trước khi được triển khai thực hiện thông qua
thành viên ủy ban. Cán bộ, công chức xã thực hiện nhiệm vụ gắn với mỗi chức
danh công chức cấp xã và phân công, phân nhiệm đảm bảo yêu cầu công tác.
Thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, trong năm 2019,
2020, Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện đảm
bảo theo các quy trình thủ tục hành chính được áp dụng tại cấp xã, đã giải quyết
18.791 hồ sơ, trong đó theo cơ chế “Một cửa” là 17.462 hồ sơ, “Một cửa liên
thông” là 1.329 hồ sơ. Thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, minh bạch các quy
trình, thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết,
mức thu phí, lệ phí theo quy định để người dân hiểu và thực hiện đối với từng
lĩnh vực.
Công tác công khai hoạt động được thực hiện tốt và chưa có phản ánh tiêu
cực của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND xã.
- Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước:
Năm 2019 và năm 2020, UBND xã có ban hành Quyết đị nh về Quy chế
chi tiêu nội bộ , quản lý tài sản công
(Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày
01/02/2019 và Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 13/01/2020) và quyết định
thực hiện việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ đến cán bộ, công chức
xã (Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 và Quyết định số 12/QĐUBND ngày 13/01/2020).
Tất cả các văn bản về Quy chế chi tiêu nội bộ và các hoạt động công khai ,
minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước được niêm yết công khai tại
bảng tin công khai hoạt động tại UBND xã. Hình thức và thời điểm công khai
đảm bảo theo quy định.
- Công khai, minh bạch trong mua sắm công: thực hiện mua sắm tài sản
theo hình thức mua sắm tập trung (năm 2020: mua máy photo với số tiền
32.450.000 đồng). Việc quản lý, đưa vào sử dụng có công khai tại thời điểm
mua sắm và cuối năm có thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.
Các nội dung về sử dụng ngân sách thuộc cơ quan có ban hành các Quyết
định cụ thể về công khai, công tác công khai đảm bảo theo yêu cầu.
UBND xã thực hiện 100% cán bộ, công chức đều được trả lương qua tài
khoản ngân hàng, một số giao dịch thanh toán khác cũng được thực hiện thông
qua hình thức chuyển khoản, thanh toán theo hình thức chuyển khoản, đảm bảo
theo quy định hạn chế trong sử dụng tiền mặt.
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2.4. Việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính,
Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 và Quyết định số
143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy
định chế độ công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị; các Quyết định giao dự toán
trong năm, UBND xã có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng.
UBND xã đã thực hiện kinh phí theo cơ chế tự chủ , việc áp dụng và thực
hiện các đị nh mức, tiêu chuẩn trong phạm vi kinh phí ngân sách xã được cân đối
hàng năm và có tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ
, công chức xã (Năm
2019: 74.600.000 đồng; Năm 2020: 172.000.000 đồng).
Qua thanh tra, chưa phát sinh phản ánh tiêu cực trong giải quyết các chế
độ, chính sách cho cán bộ, công chức.
2.5. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức:
Nhìn chung, qua hai năm 2019, 2020, Lãnh đạo, công chức đơn vị t hực
hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức được quy định tại Quyết định số
129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các
cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Chỉ thị số 57 CT/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 23/2016/QĐUBND ngày 09/5/2016 và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND
tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua
đó, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp
hành các chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành nhiệm vụ của
từng cán bộ, công chức xã.
Đến nay, chưa có trường hợp phản ánh hoặc tiêu cực trong thực thi nhiệm
vụ, công vụ và trong ứng xử nội bộ.
2.6. Việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập:
Về kê khai tài sản, thu nhập năm 2020, thực hiện theo Nghị định
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020, trên cơ sở kế hoạch triển khai của UBND
huyện, cán bộ công chức xã thuộc đối tượng kê khai gồm 19 người. Trong quá
trình triển khai Nghị định mới, việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức xã
còn lúng túng, tuy nhiên đã đảm bảo theo thời gian, 19 người thuộc diện kê khai
đã hoàn thành bản kê khai và nộp đủ theo yêu cầu, việc công khai bản kê khai
được UBND xã thực hiện tốt.
2.7. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức:
Trong hai năm 2019, 2020 có thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với
01 trường hợp: công chức văn hóa xã hội. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công
tác đảm bảo theo yêu cầu vị trí, chức danh.
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III. KẾT LUẬN, CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Kết luận:
a) Ưu điểm:
Trong hai năm 2019, 2020, UBND xã thực hiện tốt công tác giải quyết đơn
thư thuộc thẩm quyền; triển khai thực hiện các quy định về phòng , chống tham
nhũng đạt hiệu quả.
Thực hiện tốt việc công khai niêm yết các hoạt động, quy định về chế độ,
tiêu chuẩn, định mức phù hợp và đảm bảo kịp thời; thực hiện tốt các giải pháp
phòng ngừa. Qua kết quả thanh tra , chưa có trường hợp xảy ra phản ánh tiêu
cực, tham nhũng tại cơ quan, chưa phát sinh đơn thư khiếu kiện về hành vi tiêu
cực của lãnh đạo, công chức xã trong việc thi hành nhiệm vụ, công vụ.
b) Hạn chế:
Công tác tổng hợp báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo định kỳ, đột
xuất gửi về UBND huyện còn chưa kịp thời; công tác phân loại đơn của cán bộ
phụ trách còn lúng túng.
2. Các biện pháp xử lý:
Từ kết luận trên, Chủ tịch UBND huyện có biện pháp xử lý như sau:
a) Đối với UBND xã Công Hải:
- Định kỳ, có tổ chức họp cơ quan quán triệt cụ thể hơn các quy đị nh về
phòng, chống tham nhũng và các giải pháp trong thực hiện phòng , chống tham
nhũng theo quy đị nh hiện hành đến Lãnh đạo, công chức xã;
- Trong thời gian đến, UBND xã phải chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ
công tác đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về UBND huyện (qua Thanh tra
huyện) định kỳ, đột xuất đảm bảo theo yêu cầu;
- Thực hiện chế độ bồi dưỡng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư trong phạm
vi cân đối ngân sách xã đảm bảo theo quy định;
- Phân công công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư phù hợp để
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả ngay từ ở cơ sở;
- Cập nhật, thực hiện tốt các biểu mẫu quy định tại Thông tư 04/2021/TTTTCP ngày 01/10/2021, Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của
Thanh tra Chính phủ. Thực hiện đúng quy định (mẫu biểu, thời gian) chế độ báo
cáo tháng, quý, năm theo Thông tư 02/2021/TT-TTCP;
- Có nhiệm vụ niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại nơi làm việc của
đơn vị ít nhất là 15 ngày liên tục, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.
b) Giao Thanh tra huyện chủ trì tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai
kịp thời các văn bản, biểu mẫu mới và có hướng dẫn cụ thể các quy định trên
đến UBND các xã để thực hiện tốt trong thời gian đến.
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Trưởng Đoàn thanh tra được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền công bố kết
luận thanh tra trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra.
Yêu cầu UBND xã Công Hải và các cá nhân có liên quan chấp hành
nghiêm túc nội dung kết luận này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Thanh tra tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- UBND xã Công Hải;
- Lưu: VT, HSTTra.

Phạm Trọng Hùng

