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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021 

(Từ 11/10/2020 đến 10/5/2021) 
        

Thực hiện văn bản số 232/TTr ngày 11/5/2020 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về 

việc báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện báo 

cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại và phòng chống tham 

nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau: 
 

PHẦN I: KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
 

I.Kết quả công tác thanh tra 
 

1. Về triển khai công tác thanh tra 

- Trong quý II năm 2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1951/QĐ-

UBND ngày 14/4/2021 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài 

nguyên khoáng sản, môi trường và các quy định có liên quan đối với UBND xã Liên 

Sơn và Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt khi thực hiện dự án xây dựng nhà 

máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại xã Liên Sơn. 

- Hình thức tiến hành: Cuộc thanh tra được tiến hành đột xuất nhằm giúp 

UBND huyện đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng 

sản, môi trường và các quy định có liên quan phục vụ cho công tác quản lý. 

2. Tiến độ thực hiện cuộc thanh tra  

Đến thời điểm báo cáo, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh 

tra và đang làm việc với UBND xã Liên Sơn để thu thập hồ sơ tài liệu liên quan, tuy 

nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid diễn ra trên địa bàn xã Liên Sơn nên công 

tác thanh tra chưa tiến hành theo thời gian kế hoạch. 

 Đối với Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt, Đoàn thanh tra đã nhiều 

lần gửi giấy mời nhưng Giám đốc Công ty không có mặt, không cử người đại diện 

đến để làm việc với Đoàn thanh tra. 

3. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 

UBND huyện tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện 

thực hiện Kết luận số 1415/KL-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh.  

II. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Công tác tiếp công dân 

 a) Kết quả công tác tiếp dân 
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- 6 tháng đầu năm 2021 số lượt công dân đến phòng tiếp dân của UBND huyện 

huyện và UBND các xã, thị trấn là: 199 lượt (225 người) = 221,11% so với cùng kỳ 

năm 2020 (tăng 121,11%). Trong đó:  

+ Cấp huyện: 85 lượt (106 người) đề nghị = 160,38% so với cùng kỳ năm 2020 

(tăng 60,38%). 

+ Cấp xã: 114 lượt (119 người) đề nghị = 308,11% so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 

208,11%). 

6 tháng đầu năm 2021, số lượng tiếp công dân trên địa bàn tăng đáng kể so với cùng kỳ 

năm 2020 (tăng 121,11%). Nguyên nhân là bởi 06 tháng đầu năm 2020 số lượng tiếp công 

dân giảm nhiều so với các năm trước do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid 19.  

- Số vụ việc tiếp nhận qua tiếp công dân là: 169 vụ việc. Trong đó: 

+ Số vụ việc tiếp lần đầu là: 116 vụ việc. 

+ Số vụ việc tiếp nhiều lần: 53 vụ việc.    

 - Tiếp công dân thường xuyên là: 109 lượt. 

 - Tiếp công dân định kỳ là: 90 lượt. Trong đó: 

 + Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp 73 

lượt (84 người). 

 + Phó Chủ tịch UBND được ủy quyền tiếp 17 lượt (25 người). 

  b) Kết quả phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân:  

 - Phân loại theo nội dung: 6 tháng đầu năm 2021, các vụ việc tiếp nhận tại Trụ 

sở tiếp công dân của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều 

là đề nghị, kiến nghị, phản ánh, không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo nào.  

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Số vụ việc thuộc thẩm quyền: 92 vụ việc, đã được thụ lý, xem xét, giải quyết.  

+ Số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 77 vụ việc, đã được xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn 

a) Tổng số đơn: 

- Trong kỳ đã tiếp nhận, xử lý đối với: 95 đơn. Trong đó: 

+ Số đơn thư kỳ trước chuyển sang: 07 đơn đề nghị 

+ Số đơn thư tiếp nhận trong kỳ là: 88 đơn đề nghị = 129,41% so với cùng kỳ 

năm 2020 (tăng 29,41%). 

b) Kết quả phân loại, xử lý đơn. 

- Kết quả phân loại đơn:  
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Đến thời điểm báo cáo, đã xử lý xong đối với 95/95 đơn = 100% tổng số đơn 

trong kỳ. 

- Kết quả phân loại đơn:  

+ Đơn đủ điều kiện xử lý: 75 đơn. 

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý được xếp lưu theo quy định: 20 đơn. 

- Kết quả xử lý đơn: 

+ Thụ lý giải quyết: 28 đơn đề nghị. Trong đó: Cấp huyện: 09 đơn, Cấp xã: 19 đơn. 

+ Xử lý khác (đôn đốc, hướng dẫn, chuyển cơ quan có thẩm quyền): 47 đơn. 

 3. Kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền: 

Tổng số vụ việc phải giải quyết: 36 vụ việc. Trong đó: 

- Số vụ việc kỳ trước chuyển sang: 08 việc (01 khiếu nại, 02 tố cáo, 05 đề 

nghị).  

- Số vụ việc tiếp nhận trong quý là: 28 việc đề nghị.  

Kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong 25/36 việc. Còn 11 việc đề nghị đang 

được xem xét, giải quyết. 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 

Trong kỳ, UBND huyện tiếp tục giải quyết 01 vụ việc khiếu nại kỳ trước 

chuyển sang, cụ thể là: 

Vụ việc khiếu nại của ông Chu Văn Tuyên ở thôn Chanh Thôn Trung Đồng, xã 

Văn Xá, huyện Kim Bảng: Khiếu nại văn bản số 347/UBND-TTr, văn bản số 

1167/UBND-TNMT của UBND huyện Kim Bảng trả lời đề nghị của ông Chu Văn 

Tuyên liên quan đất đai. 

Kết quả: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 6471/QĐ-UBND ngày 

30/10/2020 giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Chu Văn Tuyên. Kết quả xác minh 

cho thấy nội dung khiếu nại của ông Chu Văn Tuyên là sai. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền 

- Trong kỳ tiếp tục giải quyết 02 vụ việc tố cáo kỳ trước chuyển sang, gồm có:  

+ Vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện công dân thôn Dương Cương, xã Đại 

Cương: Tố cáo cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Đại Cương nội dung 

liên quan việc bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN Đồng Văn IV (thuộc thẩm quyền 

cấp huyện).  

Kết quả: UBND huyện đã ban hành Kết luận số 387/KL-UBND ngày 

05/11/2020 kết luận nội dung tố cáo và Thông báo số 388/TB-UBND ngày 

05/11/2020 thông báo kết quả giải quyết tố cáo đến người tố cáo theo quy định. 
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Qua xác minh cho thấy nội dung công dân tố cáo cáo đúng có sai, Kết luận giải 

quyết tố cáo đã kiến nghị tổ chức chi trả 54.108.000 đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng cho đúng đối tượng được chi trả.  

+ Vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã: công dân thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh: 

Tố cáo ông Trịnh Văn Sành, nguyên trưởng thôn Quang Thừa vi phạm khi tiến hành làm 

đường giao thông nông thôn năm 2012 - 2013 (thuộc thẩm quyền cấp xã). 

Kết quả: Qua xác minh cho thấy nội dung công dân tố cáo là sai. UBND xã 

Tượng Lĩnh đã ban hành Kết luận số 01/KL-UBND ngày 06/11/2020 kết luận nội dung 

tố cáo và Thông báo số 55/TB-UBND ngày 06/11/2020 thông báo kết quả giải quyết tố 

cáo đến người tố cáo theo quy định. 

c) Kết quả giải quyết đề nghị thuộc thẩm quyền: 

- Tổng số việc đề nghị thuộc thẩm quyền: 33 việc. Trong đó:  

+ Thuộc thẩm quyền cấp huyện: 12 việc (kỳ trước chuyển sang 03 việc, tiếp nhận 

trong kỳ: 09 việc). 

+ Thuộc thẩm quyền cấp xã: 21 việc (kỳ trước chuyển sang 02 việc, tiếp nhận 

trong kỳ: 19 việc).    

- Kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong: 22/33 việc, Trong đó: đề nghị đúng: 02 

đơn, đề nghị sai: 14 đơn, CD rút đơn: 03 đơn, hòa giải theo thẩm quyền: 03 đơn. 

Còn 11 việc đang được xem xét giải quyết.  

4. Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2021 

6 tháng cuối năm 2021, trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện một số 

dự án như: dự án Khu du lịch Tam Chúc, dự án sân golf Thiên Đường, một số dự án 

đầu tư xây dựng khu nhà ở và các dự án đấu giá đất tại các xã, thị trấn… Do vậy, tình 

hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói chung và đơn thư liên quan đất 

đai, GPMB nói riêng còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. 

III. Công tác phòng chống tham nhũng 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019; Nghị định số 59/NĐ-CP 

ngày 01/7/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống 

tham nhũng; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng:  

- Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 02/12/2020 triển khai thực hiện Nghị 

định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.  
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- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/03/2021 về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021.  

- Văn bản số 206/UBND-TTr ngày16/3/2021 triển khai việc kê khai tài sản 

thu nhập lần đầu. 

 2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

Thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, UBND huyện đã chỉ đạo 

Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tiến hành triển khai việc  kê 

khai, đôn đốc, hướng dẫn và tiếp nhận bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu của 

các đối tượng phải kê khai. Kết quả kê khai tài sản lần đầu như sau: 

Tổng số người phải kê khai là 416 người, đã tiến hành kê khai 416/416 = 

100%. Trong đó :  

+ Số người phải kê khai là công chức, viên chức công tác tại các cơ quan quản 

lý, đơn vị sự nghiệp  thuộc UBND huyện là: 70 người. 

+ Số người kê khai là viên chức làm công tác quản lý tại các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS trên địa bàn là: 138 người. 

+ Số người phải kê khai là công chức công tác tại các xã, thị trấn là: 208 người.  

Toàn bộ bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu đã được bàn giao đến cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng gắn với việc tăng cường thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; đề ra giải pháp nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị nên công tác phòng 

chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với 

Đảng và chính quyền địa phương. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

6 tháng đầu năm 2021, qua kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn huyện Kim Bảng chưa phát hiện vụ 

việc tham nhũng. 

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ công tác thanh tra  

- Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH vận tải và xây 

dựng Tiến Đạt và UBND xã Liên Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra năm 2021 

đã được phê duyệt. 

2. Nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị 

của công dân 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. 
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- Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao; giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố 

cáo,... của công dân. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân: 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan xã, thị trấn về công tác tiếp 

dân, giải quyêt khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm đơn tồn đọng, đơn thư phát sinh và 

thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết khiếu tố, thanh tra chuyên đề. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. 

3. Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng theo quy định Luật Phòng, 

chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi có biểu hiện tham 

nhũng để xử lý theo pháp luật. 

Trên đây là kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng xin trân trọng 

báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;   (Báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng: HU, HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
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