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BÁO CÁO 

Công tác Thanh tra hành chính 9 tháng  

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Kết quả công tác thanh tra 

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành Kết luận 04 cuộc thanh tra 

tại 04 đơn vị1. Qua thanh tra, chưa phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân nào có 

hành vi tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên, đã phát hiện 01 đơn vị có sai phạm, đã 

kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.260.000 đồng (ba triệu 

hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)2. Kết quả đến nay, đơn vị có sai phạm đã 

thực hiện nộp vào NSNN số tiền 3.260.000 đồng theo các Kết luận thanh tra, 

Quyết định xử lý, thu hồi tiền nộp NSNN.  

Hiện nay, đang chỉ đạo tiến hành 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 theo Kế 

hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt3. Đồng thời, đang chỉ đạo tổ chức 

01 cuộc thanh tra đột xuất về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với 

09 hộ gia đình (chưa được cấp GCNQSDĐ) tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum4. 

2. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra: Đang đôn đốc 01 đơn vị tổ chức 

thực hiện các kiến nghị, biện pháp xử lý theo kết luận thanh tra đã ban hành5. 

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 3 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

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 2022 đã phê duyệt và tổ chức 

                                           
1 UBND xã Đăk Ui; UBND xã Đăk Hring; Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Ngọk Wang. 
2 UBND xã Đăk Ui. 
3 UBND xã Đăk La, 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 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọk Wang. 



2 

 

các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo việc tham mưu đề 

xuất Ủy ban nhân dân huyện kết luận 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 chỉ ra sau khi kết thúc đợt 

thanh tra. 

3. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của 

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định. 
 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Thanh tra hành chính 9 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 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; 

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

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Hà Tiến 
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