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Công tác Thanh tra hành chính quý IV/2022 

và phương hướng, nhiệm vụ quý I/2023 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ IV/2022 

1. Kết quả công tác thanh tra 

Trong quý, đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành Kết luận thanh tra 

01 cuộc thanh tra tại 01 đơn vị trực thuộc Kế hoạch phê duyệt năm 20221. 

 Đồng thời, đang chỉ đạo tổ chức 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch phê 

duyệt năm 2022 và 01 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể: 

1.1. Thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 

- 01 cuộc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành pháp luật về công tác Tiếp 

công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn 

kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công tại 01 đơn vị trực thuộc2. 

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công theo Kế 

hoạch năm 2022 đã được phê duyệt tổ chức tại 01 đơn vị trực thuộc3.  

1.2. Thanh tra đột xuất (01 cuộc) theo chỉ đạo của cấp trên: Đoàn Thanh 

tra liên ngành đã kết thúc việc thanh tra, xác minh trực tiếp đối với các tổ chức, 

cá nhân có liên quan về xác định nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại 

thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi. Đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thanh tra đang 

trong thời gian xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra và Kết luận thanh tra 

trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. Sau khi có kết luận thanh tra, 

xử lý kiến nghị thanh tra, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo 

kết quả để Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện biết, chỉ đạo4. 

2. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra: Qua thanh tra, tuy chưa phát 

hiện trường hợp tổ chức, cá nhân nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực nhưng đã 

phát hiện 01 đơn vị có sai phạm, đã kiến nghị và tổ chức thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước số tiền 11.639.0005. Đến nay, đơn vị có sai phạm đã chấp hành thực 

                                           
1 Thanh tra tại UBND xã Đăk La. 
2 Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập Đoàn Thanh 

tra tại UBND xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
3 Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập Đoàn Thanh 

tra tại tại UBND xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
4 Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập Đoàn Thanh tra 

liên ngành về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
5 UBND xã Đăk La: 11.639.000 đồng. 
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hiện xong việc nộp số tiền sai phạm nêu trên vào NSNN theo Kết luận thanh tra, 

Quyết định thu hồi tiền và theo quy định của pháp luật. 

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

pháp luật về thanh tra: không. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA 

TRONG QUÝ I/2023 

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra 

hành chính đối với các đơn vị theo kế hoạch năm 2023 đã phê duyệt và tổ chức các 

cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên (nếu có) và chỉ đạo thực hiện việc 

tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện kết quả các cuộc thanh tra.  

2. Theo dõi, đôn đốc các đối tượng thanh tra chấp hành thực hiện nghiêm 

những nội dung yêu cầu tại các kết luận thanh tra sau khi kết thúc đợt thanh tra. 

3. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của UBND 

tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022 

và phương hướng nhiệm vụ trong quý I/2023 của UBND huyện Đăk Hà./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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