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BÁO CÁO
Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
(Báo cáo của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XXI)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự
đồng thuận của đa số Nhân dân và doanh nghiệp nên các lĩnh vực hoạt động trên
địa bàn huyện vẫn duy trì ổn định; cùng với đó công tác tiếp công dân, giải quyết
đơn thư, vụ việc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của
người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân
và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công
dân định kỳ theo quy định và thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Bí thư các xã, thị trấn
thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW. Sau các phiên
tiếp công dân định kỳ, Văn phòng Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện đã ban
hành Thông báo kết luận của các đồng chí chủ trì, chỉ đạo các phòng, ngành, địa
phương tập trung giải quyết kịp thời các nội dung công dân phản ánh.
Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng (PCTN), chỉ
đạo triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch thanh tra năm 2022 phù hợp với
các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tinh thần
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về
phòng chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản
chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về công tác thanh tra, tiếp
công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Trong kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban
hành Văn bản số 507-CV/HU ngày 04/3/2022 về tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ việc
phức tạp, tồn đọng, kéo dài; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND
ngày 28/3/2022 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân giải quyết
khiếu nại, tố cáo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công
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dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong
các lĩnh vực trên địa bàn huyện; đồng thời lồng ghép chỉ đạo các mặt công tác
trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác.
Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công
tác đối thoại với Nhân dân, quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày
26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí;
Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát
hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; Quyết định số
101/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch
triển khai thi hành Luật PCTN; 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;
Chương trình số 13-CTr/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công
tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
năm 2022; Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về thực
hiện Chương trình số 09/CTr/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 57KH/HU ngày 15/11/2021 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình 09-CTr/TU
ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp
tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/3/2022 thực hiện
Chương trình 09-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về “nâng cao hiệu quả công
tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, giai
đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 11/3/2022 về thực hiện phòng,
chống tham nhũng năm 2022. Sáu tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành
10 văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và trưởng các phòng, ngành
liên quan tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân1; đồng
thời, tổ chức 02 cuộc làm việc chuyên đề để nghe, cho ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo
giải quyết các vụ việc trên địa bàn huyện, 01 cuộc họp Hội đồng tư vấn đơn thư,
giải quyết KNTC huyện để kịp thời cho ý kiến các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Giao
Thanh tra huyện và các phòng liên quan tổ chức 08 cuộc làm việc với các xã có
đơn thư, vụ việc liên quan để cho ý kiến hướng dẫn giải quyết ngay khi mới phát
Văn bản số 52/UBND-VP ngày 10/01/2022; Văn bản số 190/UBND-VP ngày 27/01/2022; Văn bản số
228/UBND-VP ngày 14/02/2022; Văn bản số 237/UBND-VP ngày 16/2/2022; Văn bản số 421/UBND-VP ngày
15/3/2022; Văn bản số 458/UBND-VP ngày 21/3/2022; Văn bản số 60/TB-UBND ngày 25/4/2022; Văn bản số
892/UBND-VP ngày 17/5/2022; Văn bản số 893/UBND-VP ngày 17/5/2022; Văn bản số 92/TB-UBND ngày
09/6/2022.
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sinh tại cơ sở. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận
động Nhân dân góp ý, xây dựng đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ
cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tố giác tội phạm, hành vi vi phạm
pháp luật thông qua hòm thư tố giác.
Nhìn chung sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng tình hình dịch
Covid-19 nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động đưa ra các biện pháp
phù hợp, triển khai tốt các nhiệm vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC,
PCTN do vậy đã góp phần duy trì ổn định tình hình chính trị trên địa bàn, thực
hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC

1. Tình hình chung:
Sáu tháng đầu năm 2022, tại trụ sở Tiếp công dân của huyện số lượt tiếp
công dân giảm 56 lượt số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đủ
điều kiện thụ lý giảm 40 vụ so với cùng kỳ năm 2021.
Các đơn thư phát sinh đã được các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung
giải quyết; đồng thời thường xuyên soát xét, chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các
vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở. Một số đoàn kiểm tra, xác minh giải quyết
KNTC được thành lập, nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên việc tổ
chức xác minh gặp khó khăn dẫn tới vẫn còn một số đơn thư tồn đọng. Nội dung
đơn thư vụ việc tập trung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt
bằng chiếm trên 80%; các vụ việc phát sinh chủ yếu thuộc thẩm quyền cấp xã.
- Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện: UBND huyện đã thành
lập đoàn kiểm tra, xác minh, tham mưu và ban hành văn bản giải quyết theo quy
định; đặc biệt các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài nhiều năm, nay được tập
trung giải quyết và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh giải
quyết dứt điểm. Quá trình chỉ đạo giải quyết, UBND huyện đã kiên trì đối thoại,
tuyên truyền vận động, giải thích, làm rõ cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh biết trước khi ban hành các văn bản giải quyết nên tỷ lệ đơn thư khiếu
kiện vượt cấp có chiều hướng giảm.
- Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã: UBND huyện đã làm việc
chuyên đề và ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc; giao nhiệm vụ cho các
phòng, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, xác
minh giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Trong kỳ, Chủ tịch UBND huyện thành
lập 02 tổ kiểm tra, rà soát xác minh, hướng dẫn UBND Thị trấn, UBND xã Hà Linh
giải quyết một số vụ việc tồn đọng trên địa bàn.
2. Kết quả cụ thể:
2.1. Kết quả tiếp công dân:
Lãnh đạo UBND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ 02 lần/tháng được bố
trí vào ngày 05 và 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì thực hiện tiếp dân
vào ngày làm việc liền kề sau đó), bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp
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công dân, xử lý đơn thư một đầu mối đảm bảo đúng quy định, duy trì tốt công tác
tiếp công dân thường xuyên; công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất
được tổ chức thực hiện đảm bảo quy định. Sau các buổi tiếp công dân đã ban hành
Văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền.
Sáu tháng đầu năm 2022, tại trụ sở Tiếp công dân của huyện đã tiếp 76 lượt,
76 người (trong đó: định kỳ: 31 lượt, 31 người; thường xuyên: 31 lượt, 31 người;
đột xuất: 14 lượt, 14 người).
2.2. Kết quả giải quyết đơn thư:
Tiếp nhận 95 đơn với 72 vụ việc đủ điều kiện thụ lý giải quyết2 (so với cùng
kỳ năm 2021 số đơn tiếp nhận giảm 97 đơn, số vụ việc đủ điều kiện giảm 42 vụ
việc) đã giải quyết 61/72 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,7 %3, số còn lại đang tập trung chỉ
đạo giải quyết. Tập trung quyết liệt giải quyết và phối hợp giải quyết dứt điểm các
vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã4; chỉ đạo
các phòng, ngành liên quan kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết các vụ việc
thuộc thẩm quyền và chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung
giải quyết, trả lời công dân các vụ việc thuộc thẩm quyền theo quy định. Trong quá
trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân,
UBND huyện đã kiên trì đối thoại, giải thích nên một số vụ việc công dân đã rút
đơn khiếu nại, tố cáo trong quá trình thụ lý vụ việc.
Trong sáu tháng đầu năm 2022, cơ bản các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa
bàn huyện đã được các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết.
Một số vụ việc trong quá trình giải quyết gặp khó khăn, vướng mắc UBND huyện
tổ chức họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện để xin ý kiến.
III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tình hình chung:
Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng như: Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và
Khiếu nại 05, tố cáo 10, kiến nghị, phản ánh 57; thuộc thẩm quyền cấp huyện 12 vụ việc (khiếu nại 03, tố
cáo 03, kiến nghị, phản ánh 06), các ngành 13 vụ việc (khiếu nại: Không, tố cáo 05, kiến nghị phản ánh 08), cấp xã
47 vụ việc (khiếu nại: 02, tố cáo: 02, kiến nghị phản ánh: 43).
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Trong đó: Trong đó: Thuộc thẩm quyền UBND huyện 10/12 vụ việc, đạt 83,3% (khiếu nại: 02, tố cáo: 02, kiến
nghị, phản ánh: 06); các ngành 12/13 vụ việc, đạt 92,3 % (khiếu nại: Không, tố cáo: 05, kiến nghị, phản ánh: 07); cấp xã
39/47 đơn, đạt 83% (khiếu nại: 02, tố cáo 02, kiến nghị, phản ánh: 35)
Đang được giải quyết 11 vụ việc (khiếu nại 01; tố cáo 01; kiến nghị, phản ánh 09) trong đó thuộc thẩm quyền
cấp huyện 02 vụ việc (khiếu nại 01; tố cáo 01; kiến nghị, phản ánh: Không); thuộc thẩm quyền các ngành 01 vụ việc
(khiếu nại: Không; tố cáo: Không; kiến nghị, phản ánh: 01); thuộc thẩm quyền cấp xã 08 vụ việc (khiếu nại: Không;
tố cáo: Không; kiến nghị, phản ánh: 08).
4
Các vụ việc cấp huyện: (1) bà Đào Thị Châu, thôn 5 xã Phúc Trạch; (2) ông Phan Hữu Thành, thôn Bình
Thái, xã Hương Bình; (3) ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Long, thôn 2 xã Hương Giang, (4) bà Hoàng Thị
Sơn, tổ dân phố 17, thị trấn Hương Khê; (5) ông Nguyễn Đăng Lý, thôn 4, xã Hòa Hải; (6) ông Hoàng Xuân Hoàn,
thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ; (7) ông Từ Văn Lý, thôn Thương Hải, xã Gia Phố; (8) bà Trần Thị Khuyên, thôn
Thương Hải, xã Gia Phố; (9) thống nhất việc tính tiền cấp quyền sử dụng đất cho ông Lê Viết Hoán xã Hương Xuân,
ông Trần Xuân Thành, Lê Xuân Khai xã Hương Bình, bà Phan Thị Hòa xã Phú Phong.
2

5
hoạt động của các cơ quan, tổ chức; công khai các văn bản chỉ đạo, điều hành các
chế độ chính sách, các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện;
xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thường xuyên quán
triệt và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn; triển khai thực hiện việc kê khai, công
khai tài sản, thu nhập lần đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì hiệu quả hoạt
động của Trung tâm hành chính công huyện. Tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra
trên các lĩnh vực để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
2. Thực hiện các biện pháp cụ thể phòng ngừa tham nhũng:
Ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hành tiết kiệm, phòng,
chống tham nhũng, lãng phí sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chỉ đạo
thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, như: Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả quy chế quản lý, điều hành ngân sách thực hiện nghiêm túc việc điều hành
ngân sách hàng năm theo dự toán được duyệt; chỉ đạo các địa phương, cơ quan,
đơn vị xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.
Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng
năm và bổ sung theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả thực
hiện: Tổng số người đã kê khai 276/276 số người phải kê khai (thuộc 91 cơ quan,
tổ chức, đơn vị), đạt 100%. Tổng hợp báo cáo và nộp 276 bản kê khai tài sản, thu
nhập hàng năm và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung về Thanh tra tỉnh kịp thời theo
quy định.
UBND huyện đã ban hành 02 kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác
đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019
của Chính phủ; đã ban hành quyết định chuyển đổi vị trí 7 công chức giữ chức vụ
lãnh đạo quản lý cấp huyện.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị,
tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng
xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày
22/11/2017 của UBND tỉnh, Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao
đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng
vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và Quyết định số 9849/QĐ-UBND ngày
13/8/2021 của UBND huyện về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của của cán bộ, công
chức, viên chức và người hợp đồng lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên
địa bàn huyện.
Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chống thất thoát, lãng phí ngân sách
thông qua hoạt động thẩm tra quyết toán: thẩm tra quyết toán: 6 dự án, công trình
thuộc thẩm quyền; tổng mức đầu tư: 25.794.479.000 đồng; dự toán được duyệt:
25.794.479.000 đồng; tổng giá trị đề nghị quyết toán: 24.670.240.531 đồng; giá trị
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thẩm tra quyết toán: 24.639.680.531 đồng; giá trị cắt giảm so với giá trị dự toán:
1.154.798.469 đồng; số đã thanh toán: 22.984.408.816 đồng.
3. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm:
UBND huyện đã chủ động ban hành kế hoạch thanh tra trên các lĩnh vực
quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng
nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, nguồn kinh phí cấp bù giá,
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng.
Sáu tháng đầu năm 2022, tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra (06
cuộc năm 2021 chuyển sang, 01 cuộc triển khai trong kỳ)5. Ban hành 05 kết luận
thanh tra (thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thủy điện Hố Hô tại xã
Hương Liên; thanh tra tại trường THCS Hà Linh; thanh tra trách nhiệm tại xã Điền
Mỹ; thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã: Hương Lâm, Hương
Liên, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hương Xuân, Hương Giang, Hương Thủy;
thanh tra việc chấp hành pháp luật liên quan đến bố trí, sử dụng đất để xây dựng
Nhà văn hóa thôn Trung Thượng và thôn Thái Hạ (cũ) nay là thôn Hương Thượng,
xã Lộc Yên). Qua thanh tra phát hiện tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đất
đai, đầu tư xây dựng, bồi thường GPMB, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn
thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 10
tập thể và 49 cá nhân liên quan; xử lý kinh tế tổng số tiền 1.163.609.000 đồng.
Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường:
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng
cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - khoáng sản, môi trường trên địa
bàn. Kiểm tra tại các xã: Gia Phố, Phúc Trạch, Hà Linh, Lộc Yên, Hương Giang;
xử phạt, thu nộp vào ngân sách Nhà nước 39,2 triệu đồng.
IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
1.1. Ưu điểm:
- Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm, kịp thời ban hành các
văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương,
chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Chỉ đạo thực
hiện nề nếp công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, nâng cao chất lượng
công tác giải quyết KNTC; tăng cường các biện pháp chỉ đạo góp phần ngăn chặn
(1) Thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thủy điện Hố Hô tại xã Hương Liên; (2) thanh tra công tác
quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các
xã: Hương Lâm, Hương Liên, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hương Xuân, Hương Giang, Hương Thủy; (3)
thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục, chính sách pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ quyền
hạn được giao tại Trường THCS Hà Linh; (4) thanh tra việc chấp hành pháp luật liên quan đến bố trí, sử dụng đất để
xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung Thượng và thôn Thái Hạ (cũ) nay là thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên, huyện
Hương Khê; (5) thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại
xã Hương Long; (6) thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Điền Mỹ; (7) kiểm tra nguồn thu tại các trường học trên địa bàn huyện.
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các hành vi tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh trên địa bàn. Trên một số lĩnh
vực từng bước được kiềm chế, đặc biệt là tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc.
- Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW 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. Công tác tiếp dân
định kỳ được Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện
quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết
quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND
huyện sau các phiên tiếp công dân được quan tâm nên các nội dung KNTC, KNPA
của công dân cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.
- Một số địa phương, đơn vị đã chủ động xin ý kiến tư vấn, hướng dẫn của
cơ quan chuyên môn cấp trên để xử lý vướng mắc, khó khăn trong giải quyết các
vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền vì vậy đã góp phần giải quyết tốt các KNTC phát
sinh ở cấp cơ sở. Thanh tra huyện với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng tư
vấn giải quyết KNTC huyện đã làm tốt vai trò tư vấn, hướng dẫn giúp xã, ngành xử
lý nhiều vụ việc KNTC khó khăn, phức tạp.
- Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối
hợp giải quyết KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn
chế bức xúc trong Nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều
vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài.
- Tại một số địa phương, đơn vị, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật về KNTC, giải quyết KNTC và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có
sự chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm gắn với thanh tra,
kiểm tra công vụ được tăng cường; kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ,
công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên, đơn
thư của công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ
quan có thẩm quyền giải quyết.
1.2. Hạn chế, khuyết điểm:
- Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền chưa có sự tập trung. Một
số địa phương còn thiếu quan tâm đến giải pháp phòng ngừa như việc công khai
minh bạch các nội dung theo quy định; công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải
quyết chưa được quan tâm.
- Công tác tiếp công dân ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm, hiệu quả
thấp: Việc tiếp công dân chưa đưa về một đầu mối, công tác phân loại đơn chưa
chính xác; chưa bố trí địa điểm tiếp công dân đủ điều kiện, thành phần tiếp công
dân chưa đảm bảo, sau tiếp chưa có thông báo kết quả và chưa giao nhiệm vụ cụ
thể để giải quyết vụ việc; kết quả giải quyết ở cấp xã đạt thấp.
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- Việc phân loại, xử lý đơn thư tại một số địa phương, đơn vị chưa chính xác,
chưa đúng với bản chất sự việc (nội dung đơn là KNTC nhưng lại phân loại là
KNPA hoặc ngược lại) dẫn đến áp dụng quy trình giải quyết chưa đúng quy định
pháp luật.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số xã,
thị trấn chưa thực sự có chiều sâu, kết quả chưa cao; năng lực trình độ về lĩnh vực
pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp xã còn hạn chế.
- Một số địa phương, phòng, ngành, đơn vị chưa chấp hành thực hiện nghiêm
túc các Thông báo tiếp công dân định kỳ, văn bản chỉ đạo giải quyết của UBND
huyện, dẫn đến vụ việc kéo dài, UBND huyện phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần.
- UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chưa nghiêm túc; chất
lượng báo cáo còn hạn chế, chưa kịp thời phân tích đánh giá tình hình, nguyên
nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:
a) Nguyên nhân khách quan:
- Quy định pháp luật trong các lĩnh vực còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, thay
đổi thường xuyên, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực nhưng chưa
được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
- Pháp luật chưa có chế tài cụ thể để xử lý đối với các trường hợp công dân
KNTC đã được các cấp giải quyết đúng thẩm quyền nhưng cố tình KNTC gây mất
an ninh trật tự, tạo áp lực với cơ quan nhà nước.
- Công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền giải thích về chính
sách pháp luật liên quan đến KNTC và các lĩnh vực liên quan cho người dân tại
một số địa phương chưa được chú trọng; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội
trong vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước nói chung, các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết
KNTC nói riêng ở một số xã, thị trấn còn hạn chế; nhận thức pháp luật của một bộ
phận Nhân dân còn hạn chế, ý thức thực hiện pháp luật chưa nghiêm.
- Một số vụ việc xảy ra đã lâu không có đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ chứng
minh, kết luận rõ bản chất sự việc. Một số vụ việc phức tạp, gặp nhiều khó khăn
vướng mắc nên phải xin ý kiến cấp trên dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết gây
bức xúc trong Nhân dân. Một số vụ việc đã được xem xét giải quyết hết thẩm
quyền nhưng vẫn được các cơ quan cấp tỉnh tổ chức rà soát lại, tạo sự kỳ vọng và
gây áp lực với chính quyền địa phương.
- Trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số công dân còn
thiếu tinh thần hợp tác, cố tình không phối hợp, kéo dài vụ việc; có trường hợp
không đạt được mục đích cá nhân nên dẫn đến đeo bám khiếu kiện vượt cấp.
- Một số vụ việc cơ quan hành chính đã giải quyết hết thẩm quyền, đã hòa giải
và hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết nhưng công dân
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không khởi kiện mà cố tình đeo bám KNTC đến các cơ quan hành chính làm phức
tạp tình hình.
- Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên một số địa phương chưa bố trí
được địa điểm tiếp công dân đủ điều kiện theo quy định.
b) Nguyên nhân chủ quan:
- Chủ tịch UBND một số xã chưa nhận thức đầy đủ vai trò và trách nhiệm của
mình trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tinh thần, trách
nhiệm chưa cao; chưa chủ động tìm hiểu Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật
Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành dẫn đến việc xử lý đơn, giải quyết đơn
chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chưa thực hiện nghiêm túc Quy định số
11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu
cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến
nghị của công dân.
- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, tại một số ở địa phương,
đơn vị còn để xảy ra thiếu sót, sai phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người
dân; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một số cán bộ, công chức
chưa cao gây mất niềm tin làm phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.
- Công tác phối hợp giữa phòng, ngành, địa phương trong giải quyết đơn thư,
vụ việc còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp, trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn có
biểu hiện đùn đẩy, né tránh.
- Trình độ năng lực của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân
và giải quyết các vụ việc ở một số xã còn hạn chế; bên cạnh đó, quá trình giải
quyết đơn thư, vụ việc chưa chủ động xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp
trên để thống nhất phương án giải quyết, đặc biệt là đối với các vụ việc phức tạp, kéo
dài. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy việc giải quyết đơn thư lên cho cấp trên.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng:
2.1. Ưu điểm:
- UBND huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022;
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022.
- Các cuộc thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo
công khai, minh bạch theo quy định của Luật Thanh tra; cử lãnh đạo UBND huyện
giám sát các cuộc thanh tra và phê duyệt kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh tra
theo quy định. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận,
Quyết định xử lý kết quả thanh tra; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót,
sơ hở trong quá trình quản lý, hạn chế phát sinh đơn thư, góp phần tăng cường hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
2.2. Hạn chế, khuyết điểm:
- Thời gian thực hiện các cuộc thanh tra còn kéo dài, việc ban hành Kết luận
thanh tra chưa kịp thời.
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- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa tập trung, hiệu quả chưa cao.
- Công tác tự kiểm tra phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong
nội bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa có hiệu quả có nơi còn hình thức. Một số
mặt công tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước, như: cấp giấy CNQSD đất, giao đất,
giao rừng tiến độ chậm; một số vụ việc khiếu nại, tranh chấp liên quan đến đất đai
ở một số xã, thị trấn giải quyết còn chậm, lúng túng.
2.3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:
- Chất lượng, hiệu quả tham mưu, phối hợp tham mưu của một số phòng,
ngành chưa đạt yêu cầu, một số mặt công tác trên một số lĩnh vực thực hiện còn
lúng túng; công tác tổ chức cán bộ còn gặp một số khó khăn.
- Cán bộ, công chức một số phòng chuyên môn còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu
biên chế tỉnh giao nhưng chưa được tuyển dụng bổ sung kịp thời.
- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương
chưa tốt, chưa thường xuyên. Một số cán bộ, công chức chưa phát huy hết tinh
thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo có hiệu quả công tác tiếp công dân,
giải quyết KNTC; Thanh tra huyện phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân huyện và
các phòng, ngành, địa phương liên quan để theo dõi sát diễn biến tình hình KNTC
tại các xã, thị trấn; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết kịp
thời đối với các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Đối với các vụ việc có tính
chất phức tạp, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện phương
án giải quyết hoặc xin ý kiến tham vấn của các cơ quan cấp tỉnh.
- Thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật nhằm tiếp tục
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công
dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác đối thoại, giải thích để giúp người dân
nâng cao hiểu biết pháp luật, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu
nại, người tố cáo.
- Các cấp, ngành luôn bám sát địa bàn, kịp thời giải quyết KNTC khi mới
phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hòa giải gắn với công tác dân vận, tích cực
vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, hạn chế việc KNTC trái quy định.
- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giải quyết KNTC; tăng
cường công tác tư vấn, góp ý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn khi giải quyết vụ
việc KNTC phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương hướng về cơ sở để
giải quyết các KNTC ngay từ khi mới phát sinh; triển khai sâu rộng và đi vào thực
chất các cuộc thanh tra trách nhiệm, gắn với thanh tra công vụ để nâng cao trách
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nhiệm người đứng đầu và cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ, giảm
tối đa các KNTC, KNPA của Nhân dân.
- Triển khai kịp thời các cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công
dân, giải quyết KNTC để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ công
chức trong thực thi nhiệm vụ, giảm tối đa các KNTC, phản ánh của Nhân dân.
- Đôn đốc thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận
giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ luật,
kỷ cương hành chính, tạo niềm tin cho Nhân dân, góp phần hạn chế tối đa các đơn
thư KNTC.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng:
- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về
phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ
Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê
khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án
tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg
ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý
vụ việc, vụ án tham nhũng; 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; Luật Phòng,
chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật
Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của
Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện
công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thi hành những quy định mới về
kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước,
thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các nội dung của
Chương trình số 13-CTr/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công
tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
năm 2022; Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về thực
hiện Chương trình số 09/CTr/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 57KH/HU ngày 15/11/2021 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình 09-CTr/TU
ngày 10/9/2021 về Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025”; tập
trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra; chú trọng việc xử lý
trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm được phát hiện; kịp thời xử lý thu hồi
về nộp ngân sách các khoản kinh phí sai phạm; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các
thiếu sót trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2022, kịp thời ban hành các
kết luận thanh tra theo quy định.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; chỉ
đạo thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra kịp thời,
nghiêm túc.
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; trách nhiệm
người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng. Tiếp tục thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,
công chức, viên chức theo 02 kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối
với công chức, viên chức năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày
01/7/2019 của Chính phủ.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực,
nhất là đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường; công
khai, minh bạch các hoạt động quản lý theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN; nâng
cao chất lượng báo cáo của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm có đầy đủ thông tin, phục
vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác PCTN.
- Đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý nghiêm minh vi phạm, tiêu cực, tham
thũng thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra,
truy tố và xét xử.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện trình HĐND huyện quan tâm giám sát, chỉ
đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ngành liên quan;
- Chánh, Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TT.
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