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Minh Long, ngày 18 thdng 12 nám 2018

BAO CÁO
Thâm tra báo cáo cüa UBND huyn v cong tác thanh tra; cOng tác tip cong
dan, giãi quyêt khiCu nti, tO cáo; cong tác phOng, chOng tham nhung
nãm 2018 và nhiêm vu näm 2019
Thijc hin si phân cong cOa ThuO'ng trirc HDND huyn; Ban Pháp ch
HDND huyn to chñ'c thâm tra Báo cáo so 483/BC-UBND ngày 07/12/2018 cOa
UBND huyn ye cong tác thanh tra; cong tác tiëp cong dan, giái quyet khiCu nai. tO
cáo; cOng tác phOng, chOng tham nhOng näm 2018 va nhim vi näm 2019. Ban
Pháp chO báo cáo ni dung thâm tra nhu sau:
1. TInh hInh thu'c hen nhiCrn vu nãrn 2018
Ban Pháp ch HDND huyên co ban thng nht vOl dánh giá kt qua dat du'c
Va nhung tOn tai, han chê trong báo cáo cüa UBND huyn, c the:
1.1. V cong tác thanh tra
COng tc thanh tra dupc t chtrc trin khai thic hin dung tin d vã k
hoach dëra, trong 11am triên khai thi.xc hiên 05 cuôc thanh tra/09 don vj. Qua thanh
tra dã kiên ngh cho UBND huyn thu hôi np ngân sách huyn sO tiOn 7.120.000
dông. Các cuc thanh tra du'çc thrc hin theo dung quy trInh nghiêp vi, darn bao
chat 1u''ng, hiu qua. Vic xü' l sau thanh tra du'çc các don vj thrc hin nghiêm
tñc.
1.2. V cOng tác tip cOng dan, giãi quyt khiu ni, t cáo, kin ngh,
phãn ánh
- Cong tác tip cOng dan, giái quyt don thu, khiu nai, to cáo cüa cOng dan
luôn du'c UBND huyn quan tam länh dao, chi dao theo quy djnh cOa Lut. KOt
qua thuc hin näm 2018:
+ Cp huyên tip 15 luç't cOng dân/14 vv vic, giãm 16 1u9t cOng dân/12 vi
vic (giám 46% vt vic) so vOi cmg kz näm 2017.
± Cp xã tiëp 27 luç't cOng dãn/27 vi vic, tang 07 Iuçt cOng dân/07 vi vic
('tang 35% vi vic) so vó,i cing kS' nãrn 2017.
- Cong tác tip nhn, phân loai, xr 1 và giái quyt don thu: Tip nhn 38
do'n/37 vu viêc:
+ UBND huyn tiOp nhn 12 don/il vi vic, giám 07 don ('giáln 36,8%) so
vOi cTng
nãrn 2017.
cung

± UBND các xa tiêp nhn 26 don/26 vi vic, tang 03 don tàng 13%) so vó'i
närn 2017.
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Ni dung don lien quan dn lTnh vrc dt dai, kin nghi, phán ánh: Den nay
dä chi dao giái quyêt xong 29/3 8 dGn, dt t I 70%, trong do: UBND huyên dä
giái quyOt xong 11/12 dan. cOn 01 don/Ol vi viêc dang du'c thu l giái quyOt
(Phdng Ti nguyen và Môt tru'&ng huyên và UBND xd Thanh An 'ang t!On hành
xáy du7lg báo cáo kêt qua k/em tra xác mn/nh de trá Ui cong dán; UBND các xã dä
giái quyOt xong 18/26 don, cOn Iai 08 don/08 vu viêc
(02 don/02 v vic thuôc
tliam quyCn giái quyêt cOo UBND x Long Hip, 06 jan/06 vt vic thuc thdm
quvOn giOi quyet cOa UBiVD xã Long So'n.
Qua thm tra s lieu giOa 02 báo cáo chua trOng vói nhau: T?i Phn I rnc
A.IIJ.2 trang 10 cña BCo cáo s 459/BC-UBND ngây 2
7/1 1/2018 cOa UBND
huyên v tinh hInh kinh tO-xä hôi, darn báo quôc phàng, an ninh nm 2018 và
phu'o'ng hu'ong, nhiêrn vu näm 2019: Trong näm dã tiOp 29 lu'pt cong dân/29 vu
viéc. tiOp nhân 25 don/24 v1 vic; tai muc II
(trang 2 vO 3) cOa Báo cáo so
483/BC-UBND ngáy 0 7/1 2/2
018 cOa UBND huyên: Cong tác tiêp cong dan 42
1u'o't cong dán/41 v viëc. tiOp nhân 38 do'n/37 vu viëc. DO nghi UBND huyên
chi dao co quan chuyOn mOn xern xOt thông nhOt so 1iu gina 02 báo cáo trOn.
1.3. Di voi cong tác phOng, chng tham nhung
UBND huyn chi do các co quan, don vi, UBND các xa thu'c hiên tt cong
tác tuyén truyOn, phô biOn, quán triêt pháp luât phOng, chong tharn nhOng, thuc
hành tiOt kiêrn, chong lang phi trong can bO, dãng viOn vâ Nhân dan. Dông thai
thuc hiên nghiOrn các quy dnh cOa Luât ngân sách Nhâ nuó'c vâ quy chO chi tiOu
ni b; cong khai, rninh bch tài san vâ thu nhâp cá nhãn; cong khai trong chi tiOu,
mua sam tâi sOn, trong cong tác tuyOn dung, bô tn, quy hoach, dOo tao, diu dOng,
luOn chuyOn, bô nhim.....Qua cong tác thanh tra trong närn 2018 các don vj du'o'c
thanh tra thuc hiên tot cong tác phOng, chông tham nhOng, th9'c hOnh tiOt kim
chông lang phi. VI vy, trOn dja bOn huyên chu'a phát hin CO
v viëc tharn nhOng
nOo xây ra ti các co quan, don vi.
Tuy nhiCn, cOng tác tuyOn truyn, ph bin, giáo dc pháp 1ut phOng, chng
tharn nhOng, lang phi chua duo'c thuang xuyOn, liOn tc; ni dung hmnh thO'c tuyOn
truyOn chua that s da dang, phong ph. COng tác phOi hyp vi các co quan chc
nOng cO liOn quan trong cong tác phOi hGp vO phOng, chOng tham nhOng, lang phI
chu'a thuàng xuyOn, liOn tc, tOng no'i, tOng lOc chu'a chat ch; hiëu qua hoat dng
phOi hç'p vO'i Mat tran, các doOn the trong cOng tác phOng, chOng tham nhOng, lang
phi chua cao. Viêc thc hin Quy chO dan chO c s
môt sO dja phuong, don v
cOn mang tinh hInh thc, chu'a phát huy dOng mOe dan chO ni b trong cOng tác
giám sat, phát hiên, dOu tranh vOi các hOnh vi tham nhOng, tiOu cc, lang phi.
2. Nhiêni vu, giOi phOp trQng tam nàm 2019
Ban Pháp ch HDND huyên co bOn thong nht vO'i nhiêrn v, giOi pháp nOm
2019 trong báo cáo cüa UBND huyên. Dông thai, dO nghi trong qua tnlnh chi dao,
lah clao, diOu hOnh cOn c the hOa các nhiêm vu d nOu trong báo cáo dO dat hiêu
quO dO ra, Ban PhOp chê I4DND huyên có môt sO dO xut, lKin nghi sau:
2.1. V cong tác thanh ti-a
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Tang cuO'ng hon ntta cong tãc thanh tra, chü dOng, tIch crc, khân tru'lrng theo
Re hoch dê ra và dting quy trInh nghiêp vii; kiêrn tra, don doe, xu, 1 nghiem minh,
kjp thai sau ket 1un thanh tra dam bão, nghiêrn tOe dOng quy dnh nhäm gi1p cho
các don vi duo,c thanh tra thic hin tt hon ye cOng tác phOng, chOng tham nhOng.
thi'c hành tiOt kim chOng lang phi tai do'n vj.
2.2. VC cong tác tiêp cOng dan, giãi quyêt khiêu nti, to cáo
- Chi do t chi'c tt cOng tác tip cOng dan và vic giài quyt don thu khiêu
nai, t cáo dñng pháp 1u.t, Ban tip cOng dan, cOng vói can b thirc hin tiOp cOng
dan thu'Ong xuyen có thai d pfuic vu khách quan, van rninh, ljch sir và dOng quy
dinh Lut Tiêp cOng dan, Lut Khiêu ni, Lut TO cáo và các van bàn hu'ó'ng dan
thi hành Luât.
- Chi dçio Phàng Tài nguyen Va Môi tru'o'ng huyn và UBND xa Thanh An,
UBND xä Long HiOp UBND \a Long Son tap tiung ban gun phap \ây dung k
hoach dê giái quyet dOt diOm 09 don/09 vii vic theo dOng thâm quyên quy djnh
cña pháp luât.
2.3. Di vói cOng tác phOng, chông tham nhflng
Tip t1c dy manh cOng tác tuyên truyn, ph bin sâu rng vi nhiu hinh
thOc vO pháp 1ut phOng, chOng tham nhOng, thirc hành tiêt kim, chOng lang phi
trong can b, cOng chO'c và Nhân dan.
- Tang cuO'ng phi hpp vói các co quan chOc näng có lien quan trong cOng
tác phOng, chông tham nhOng nhàm phát hin, dâu tranh, ngän chn, phOng ngOa
tharn nhOng kp thai, có hiu qua.
- Chi dao các ca quail, don vie, dja phu'ng thixc hin nghiem tOe vic cOng
khai, minh bach tài san, dOng quy trinh, thu tc giái quyCt cOng vic, gän vói câi
cách thO tue hành chInh; cOng khai vic quán l, sO diing ngân sách, tài san cOng,
phân khai dij toán, phân cap ngun thu. nhárn ngan chin nguy co nay sinh tham
nhOng, tiêu c1'c trong qua trinh thuc hin chInh sách. . .Cân xác di. nh phOng, chOng
tham nhOng, lang phi là mt trong nhOng nhim v11 trçng tarn duç'c chi dao trien
khai dOng bô, quyët lit va thung xuyen trong các c quan, do'n vj, dja phuong.
TrOn dày là ni dung báo cáo thrn tra v cOng tác thanh. tra; cOng tác giái
quyêt khiu nai, to cáo; cOng tác phOng, chOng tharn nhOng närn 2018 Va nhirn vi
nàrn 2019 cUa UBND huyn, Ban Pháp chC HDND huyn kInh trInh HDND huyn
xem xét, quyët dnh./.
.IM. BAN PHAP CHE
O'NG BAN

I\o'i nhfln:
-

TT HDND huyn;
Dai biêu I-IDND huyën;
UBND huyën;
Ban Pháp ch HDND huyn;
VP HDND- UBND huyën;

- LLFU VT.

ê Thanh BInh
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