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Kết quả công tác thanh tra tháng 4; 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA. 

1. Thanh tra hành chính:  

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

- Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ: 04 cuộc. 

+ Kỳ trước chuyển sang: 04 cuộc, gồm: 1) 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; 2) 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; 3) thanh tra việc 

chấp hành pháp luật liên quan đến bố trí, sử dụng đất để xây dựng Nhà văn hóa 

thôn Trung Thương và thôn Thái Hạ (cũ) nay là thôn Hương Thượng, xã Lộc 

Yên, huyện Hương Khê; 4) 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. 

+ Triển khai trong kỳ: Không. 

- Về hình thức (số cuộc: 04 theo kế hoạch); 

- Về tiến độ (02 cuộc đang thanh tra trực tiếp tại đơn vị; 02 cuộc kết thúc 

thanh tra trực tiếp tại đơn vị). 

b) Kết luận thanh tra: Không. 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr) 

- Số văn bản ban hành đôn đốc xử lý sau thanh tra: Không. 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ: 06, gồm: 1) Kết luận thanh 

tra công tác quản lý, sử dụng đất trồng bưởi tại xã Phúc Trạch; 2) kết luận thanh 

tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý các dự án đầu tư tại Ban Quản lý các 

dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện; 3) kết luận thanh tra việc đổi đất để xây 

dựng Trụ sở UBND xã, Hội quán thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác 

trên địa bàn xã Phúc Trạch; 4) kết luận thanh tra giao đất trái thẩm quyền tại 8 

xã; 5) kết luận kết quả kiểm tra, xác minh tại xã Hương Lâm; 6) thanh tra việc 

chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã: 

Hương Vĩnh, Phú Gia, Phúc Đồng, Hòa Hải. 

- Tiến độ thực hiện kết luận:  

+ Số kết luận đã hoàn thành: Không; 
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+ Số kết luận chưa hoàn thành việc thực hiện: 06. Gồm các kiến nghị 

chưa thực hiện: 1) Kiến nghị xử lý về đất: Xây dựng hồ sơ cấp GCNQSD đất 

cho 26 hộ với diện tích 79.159,7 m
2
; 2) kiến nghị xử lý về tiền: Thu hồi về ngân 

sách Nhà nước số tiền: 1.080.788.000 đồng, (628.450.000 đồng từ các hộ dân xã 

Hương Lâm; 366.978.000 đồng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

26.875.000 đồng tại UBND xã Hương Vĩnh; 21.803.000 đồng tại UBND xã Phú 

Gia; 29.841.000 đồng tại UBND xã Phúc Đồng; 6.841.000 đồng tại UBND xã 

Hòa Hải); truy thu số tiền 27.616.600 đồng (từ 03 hộ tại xã Lộc Yên).  

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không. 

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

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

(Biểu số 02/QLNN kèm theo) 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra: Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ 01 

(Triển khai trong kỳ: Không; kỳ trước chuyển sang: 01 cuộc - 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). 

- Về hình thức (số cuộc: 01 kế hoạch); 

- Về tiến độ (01 cuộc kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị). 

- Số cuộc đã ban hành kết luận: Không. 

2. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng (Biểu số 02/QLNN) 

- Số văn bản về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không. 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức: Không. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ƣu điểm: 

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. 

2. Khuyết điểm, hạn chế:  

- Thời gian thực hiện các cuộc thanh tra còn kéo dài, việc ban hành Kết 

luận thanh tra chưa kịp thời; 

- Một số kiến nghị xử lý về kinh tế sau thanh tra ở một số đơn vị còn khó 

khăn trong quá trình thực hiện. 

3. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế: 

Một số khoản sai phạm về kinh tế phải thực hiện truy thu, thu hồi là các 

khoản liên quan trực tiếp đến các hộ dân (Kết luận về thanh tra giao đất trái 

thẩm quyền tại 8 xã; kết luận kết quả kiểm tra, xác minh công tác nghiệm thu, 

thanh toán các nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn xã Hương Lâm) nên việc truy thu, thu hồi gặp khó khăn. 
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III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022. 

1. Nhiệm vụ chung: 

- Chỉ đạo tập trung kết thúc các cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang; triển 

khai thực hiện thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt. 

- 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; xử lý thu hồi về 

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. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

- Ban hành 03 kết luận thanh tra: 1) 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; 2) 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; 3) 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. 

- Kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị đối với cuộc thanh tra việc chấp hành 

pháp luật liên quan đến bố trí, sử dụng đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung 

Thương và thôn Thái Hạ (cũ) nay là thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên, huyện 

Hương Khê. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc 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. 

- Triển khai 02 cuộc thanh tra: 1) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

quản lý tài chính - ngân sách tại các trường; 2) thanh tra việc chấp hành quy 

định của pháp luật về công tác quản lý đất đai tại 02 xã: Lộc Yên, Hương Trà. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra. 

Trên đây là kết quả công tác thanh tra tháng 4 năm 2022; phương hướng 

nhiệm vụ tháng 5 năm 2022; UBND huyện Hương Khê báo cáo Thanh tra tỉnh 

biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

Nơi nhận:  

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, TT. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

               

 

 

 

    Ngô Xuân Ninh 
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