
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022  

trên địa bàn huyện Kon Plông 

  

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum. 
 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Plông báo cáo kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Plông, như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra  

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã phê duyệt Kế hoạch 

Thanh tra số 69/KH-TTr ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thanh tra huyện Kon 

Plông tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021; Quyết 

định số 238/QĐ/UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt bổ sung kế 

hoạch thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 

422/UBND-NC ngày 15 tháng 02 năm 2022 việc thanh tra việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và 01 cuộc kiểm tra theo kiến nghị của 

kiểm toán. 

Kết quả: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, 

thanh tra huyện đã thực hiện 04/06 cuộc thanh tra, kiểm tra1, hiện tại đang hoàn 

thiện Kết Luận thanh tra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắk Nên 

và tiến hành Thanh tra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắk Ring. 

2. Kết luận thanh tra  

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 04/06 cuộc2. 

- Số đơn vị được thanh tra: 05 đơn vị. 

- Phát hiện vi phạm: Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, 

thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, cho thuê mặt bằng và lĩnh vực cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

                                           
1 Trong đó: 01 cuộc kiểm tra theo kiến nghị kiểm toán và 01 cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
2 (1) Trung tâm Văn hóa - Thể thao du lịch & Truyền thông huyện (thanh tra theo kiến nghị kiểm toán); (2) UBND xã Đắk 

Ring; (3) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện; (4) Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao du lịch & Truyền thông huyện (thanh tra theo kế hoạch) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON PLÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND               Kon Plông, ngày        tháng       năm 2022 
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+ Xử lý về kinh tế: Đề nghị thu hồi nộp ngân sách với số tiền: 

466.014.200 đồng (Trong đó: Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền 

thông huyện là 02 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền: 376.894.800 đồng; 

UBND xã Đắk Ring: 89.119.400 đồng).  

+ Xử lý hành chính: Đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 

06 tập thể3 và 16 cá nhân4.  

+ Kết quả phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra; kết quả 

xử lý: Không. 

+ Thực hiện các kiến nghị khác (nếu có): 7 kiến nghị. 

- Kiến nghị hoàn thiện (thêm mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ) cơ chế, chính 

sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra: Không. 

3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo: 04 kết luận. 

- Tiến độ thực hiện kết luận: Số kết luận đã hoàn thành 04 kết luận; số kết 

luận chưa hoàn thành việc thực hiện: Không. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị:  

+ Xử lý hành chính: Đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 06 tập 

thể5 và 16 cá nhân. 

+ Xử lý về kinh tế: Đã thu hồi nộp ngân sách với số tiền: 466.014.200 

đồng (Trong đó: Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện 

là 02 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền: 376.894.800 đồng; UBND xã 

Đắk Ring: 89.119.400 đồng). 

+ Kết quả thực hiện các kiến nghị: Đã thực hiện 7 kiến nghị. 

4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra: Tổng số cuộc thanh tra 01 cuộc; số 

cuộc đã ban hành kết luận: 01 kết luận. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

+ Số đơn vị được thanh tra: 01 đơn vị (Uỷ ban nhân dân xã Đắk Ring). 

+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Vi phạm về lĩnh vực 

tài chính ngân sách. 

+ Kiến nghị xử lý hành chính: 02 kiến nghị. 

                                           
3(1)Trung tâm VHTTDL và TT huyện (02 lần kiểm tra, thanh tra); (2) UBND xã Đắk Ring; (3) Phòng TNMT huyện; (4) 

UBND xã Đắk Tăng; (5) Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện. 
4(1)Trung tâm VHTTDL và Truyền thông là 04 cá nhân; (2) UBND xã Đắk Ring là 6 cá nhân; (3) Phòng TNMT huyện là 2 

cá nhân; (4) UBND xã Đắk Tăng là 2 cá nhân; (5) Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện là 2 cá nhân. 
5(1) Trung tâm VHTTDL và TT huyện (02 lần kiểm tra, thanh tra); (2) UBND xã Đắk Ring; (3) Phòng TNMT huyện; (4) 

UBND xã Đắk Tăng; (5) Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện. 
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+ Kiến nghị xử lý về kinh tế: Thu hồi nộp ngân sách huyện với số tiền: 

89.119.400 đồng (Tám mươi chín triệu một trăm mười chín ngàn bốn trăm đồng 

chẵn). 

- Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra: 

+ Tổng số kết luận thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phải thực hiện: 01 đơn 

vị (Uỷ ban nhân dân xã Đắk Ring). 

+ Kiến nghị xử lý hành chính: Đã thực hiện 02 kiến nghị. 

+ Kiến nghị xử lý về kinh tế: Đã thu hồi nộp ngân sách huyện với số tiền: 

89.119.400 đồng (Tám mươi chín triệu một trăm mười chín ngàn bốn trăm đồng 

chẵn). 

 (Số liệu tại các biểu số: 01/TTr, 02/TTr, 03/QLNN đính kèm) 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra (về mức độ hoàn thành kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra; về thanh tra đột xuất, thanh tra lại, thanh tra 

chuyên đề; về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra và những nội dung 

khác có liên quan) 

1.1. Ưu điểm: Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc 

theo kế hoạch và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Qua thanh tra, kiểm tra đã 

kịp thời phát hiện các sai phạm trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính - kế 

toán, đầu tư xây dựng, đất đai, thực hiện các chế độ... Qua đó, đã có biện pháp 

chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra; 

đồng thời, có những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách, từ đó góp phần ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng trên địa bàn 

huyện. 

1.2. Tồn tại, hạn chế: Qua công tác kiểm tra nội bộ, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc có liên quan đến hành vi tham nhũng. 

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, 

điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

2.1. Ưu điểm: 

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo 

triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Các nội dung công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

(PCTN,TC) được triển khai thực hiện đúng theo Chương trình công tác đề ra.  

- Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về PCTN,TC triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi 

vào chiều sâu và được Nhân dân quan tâm. Dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến 

tích cực đối với công tác PCTN,TC của Đảng và Nhà nước ta.  
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- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch PCTN,TC năm 

2022 để chủ động triển khai thực hiện trong năm. Các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng là việc làm thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và từng bước 

phát huy tác dụng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN,TC được 

chú trọng, ý thức trách nhiệm được nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành 

chính được quan tâm triển khai hiệu quả, đã áp dụng hiệu quả công nghệ thông 

tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Công tác công khai, minh bạch đươc thực 

hiện đầy đủ, đúng quy định. 

2.2 Tồn tại, hạn chế: 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

PCTN,TC ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo 

cáo chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng dự báo, đánh giá tình 

hình chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đa dạng, phong phú. 

Việc kiểm tra, kiểm soát kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động chưa được hướng dẫn cụ thể và thực hiện. Công 

tác PCTN,TC là công việc phức tạp, đòi hỏi phải tập trung rất cao sự chỉ đạo, 

điều hành cũng như nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên. 

3. Nguyên nhân: Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng, chống tham nhũng luôn là công tác khó khăn, phức tạp, đòi hỏi 

phải tập trung sự chỉ đạo, điều hành cũng như sự nỗ lực thực hiện của toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị tuy 

đã quan tâm, coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng nhưng việc xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp 

cụ thể để thực hiện phòng, chống tham nhũng chưa có hiệu quả. Hành vi tham 

nhũng ngày càng phức tạp với  nhiều thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện... Mặt khác, 

hiện nay cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội còn nhiều sơ hở, bất cập, 

thiếu nhất quán dễ tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 

thanh tra năm 2023.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về: Luật Thanh tra; Luật 

Phòng, chống  tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; 

Chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân 

có liên quan đến công tác PCTN,TC. 

3. Thường xuyên rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra đảm bảo các 

kiến nghị, kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn 

quy định.  

 4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để kiến nghị cấp có thẩm 

quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi 

dụng để tham nhũng.  
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Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 

2022 trên địa bàn huyện Kon Plông./. 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;  CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy (b/c);   
- CT, các PCT UBND huyện;   
- VP HĐND và UBND huyện;   
- Thanh tra huyện;   
- Trang thông tin điện tử huyện (đ/tải);   
- Lưu VTLT.TTr.  Đặng Quang Hà 
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