
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ quy định chế độ Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA HÀNH CHÍNH 

1. Về triển khai các cuộc thanh tra: Trong năm 2022, Thanh tra huyện 

đã tham mưu UBND huyện tổ chức 08 cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện, trong đó: 

- Thanh tra tài chính 04 cuộc/04 đơn vị. 

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và Phòng, chống tham nhũng và tài 

chính: 03 cuộc/03 đơn vị; 

- 01 cuộc thanh tra đột xuất về lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của cấp trên. 

2. Về tiến độ thực hiện:  

- Số cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị và ban hành kết luận 

thanh tra: 05/08 cuộc thanh tra 

- Số cuộc đang triển khai: 03/08 cuộc, trong đó: 

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 thuộc1. 

                                           
1 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2013-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-193718.aspx
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+ 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 thuộc2.  

Thanh tra 01 cuộc đột xuất 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 đạo3. 

3. Kết quả kết luận thanh tra: Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị được 

thanh tra đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư 

XDCB; Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,… Tuy nhiên, qua công tác 

thanh đã phát hiện 02 đơn vị có thiếu sót, sai phạm; đã kiến nghị xử lý thu hồi 

nộp ngân sách nhà nước số tiền 14.899.000 đồng4 theo quy định pháp luật.  

- Nhìn chung, các kết luận thanh tra sau khi được ban hành, công bố với 

đối tượng thanh tra đều đã được đối tượng thanh tra, các cơ quan hữu quan tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, thuận lợi, kịp thời; không xẩy ra tình trạng kết luận 

thanh tra bị khiếu nại hay đối tượng thanh tra không chấp hành nội dung kết luận 

thanh tra hoặc không thực hiện kết luận thanh tra. Qua công tác theo dõi thực 

hiện kết luận sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, những sai phạm về 

kinh tế, hành chính và việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức đã được tổ chức thực 

hiện đúng theo kết luận thanh tra đã ban hành. Theo đó, số kết luận thanh tra, số 

quyết định xử lý về thanh tra đã được theo dõi, đôn đốc, đến nay là: 05 kết luận 

luận thanh tra hành chính và 02 Quyết định xử lý, thu hồi nộp ngân sách. 

4. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra: Qua công tác theo dõi, đôn đốc 

việc chấp hành Kết luận thanh, đã yêu cầu 02 đơn vị có sai phạm chấp hành thực 

hiện nộp vào NSNN số tiền sai phạm 14.899.000 đồng theo các Kết luận thanh 

tra, Quyết định xử lý, thu hồi tiền nộp NSNN5. Đến nay, đơn vị có sai phạm đã 

chấp hành thực hiện xong việc nộp tiền sai phạm vào NSNN theo Kết luận thanh 

tra và Quyết định thu hồi tiền. 

II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT 

Trong năm, công tác thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, việc 

đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành cuộc thanh tra và đôn đốc thực hiện kết 

                                           
2 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 
3 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. 
4 UBND xã Đăk Ui 3.326.000 đồng, UBND xã Đăk La 11.639.000 đồng 
5 UBND xã Đăk Ui: 3.260.000 đồng; UBND xã Đăk La: 11.639.000 đồng. 
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luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra được thực hiện chặt chẽ; Chất lượng kết luận các 

cuộc thanh tra được nâng lên, các kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời. 

Qua thanh tra, đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối 

với bộ phận kế toán cũng như thủ trưởng tại một số đơn vị còn có những tồn tại, 

thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ 

bản; quản lý tài chính, tài sản công để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiến hành thanh tra theo kế hoạch năm 2023 và thanh tra đột xuất 

đối với các đơn vị dự toán trực thuộc theo chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên, bảo 

đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, nhằm chấn chỉnh 

kịp thời những sai sót trong công tác quản lý đầy tư xây dựng cơ bản, quản 

lý thu chi tài chính, tài sản; thực hành tiết kiện chống lãng phí. Qua đó phát 

hiện tổ chức cá nhân nào vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp 

thời, đúng pháp luật. 

2. Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế 

xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó tập trung thanh 

tra các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, đầu tư 

mua sắm tài sản; việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

3. Tổ chức thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện 

công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết 

luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định 

việc thực hiện kết luận thanh tra.  

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về kết quả công 

tác thanh tra năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh Kon Tum; 

- TT Huyện uỷ (b/c);   

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Thanh tra huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT.                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
    

 

 

Hà Tiến 
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