
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

Số:           /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Đăk Hà, ngày      tháng      năm  

THÔNG BÁO 

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra  

  

          Kính gửi: UBND xã Đăk Hring. 

                       

Xét báo cáo số 170/BC-TTr ngày 21/6/2022 của Thanh tra huyện về kết quả 

theo dõi thực hiện Kết luận Thanh tra số 26/KL-CT ngày 31/3/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng 

cơ bản; quản lý thu, chi ngân sách; việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo và hộ chính sách xã hội tại UBND xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả theo dõi của Thanh tra huyện, UBND huyện 

xác định UBND xã ĐăkHring  đã hoàn thành xong việc thực hiện kết luận thanh 

tra, cụ thể: 

- Số kiến nghị phải thực hiện  : 05 kiến nghị 

- Số kiến nghị đã thực hiện xong : 05 kiến nghị 

- Số kiến nghị còn phải thực hiện :   0 kiến nghị  

 (Chi tiết thực hiện tại Bảng tổng hợp kèm theo) 

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính 

phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Chủ tịch UBND huyện thông báo 

kết thúc theo dõi và lưu trữ hồ sơ theo quy định đối với Kết luận Thanh tra số 

26/KL- CT ngày 31/3/2022. 

 Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Phòng VH-TT (để đăng tải lên cổng thông tin 

điện tử huyện);  

- Lưu VP. 

 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                     Hà Tiến 
  

 

 



   

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 08/KL-CT 

NGÀY 24/01/2022 CỦA UBND XÃ ĐĂK HRING  

(kèm theo Thông báo số ...../TB-UBND ngày. .../.../2022 của UBND huyện 

Đăk Hà 

 

TT Nội dung kiến nghị 

Đối tượng cơ 

quan, tổ 

chức thực 

hiện 

Đã 

thực  

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

xong 

Chưa 

thực 

hiện  

Lý do 

chưa 

thực 

hiện 

1 

Một số chứng từ thanh toán chưa đảm 

bảo và còn thiếu sót từ nguồn chi hoạt 

động thường xuyên, qua kiểm tra và giải 

trình của đơn vị tại các buổi làm việc 

cho thấy là do thiếu sót trong quá trình 

lập, kiểm tra, kiểm soát chứng từ của bộ 

phận kế toán, công tác kiểm soát của 

chủ tài khoản trong quá trình duyệt chi 

và qua kiểm tra chưa phát hiện có dấu 

hiệu tham nhũng vì vậy Chủ tịch UBND 

huyện không xuất toán các khoản chi 

nêu trên, yêu cầu chủ tài khoản và kế 

toán nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

UBND xã 

ĐăkHring 
x 

   

2 

Tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách 

nhiệm của tập thể và cá nhân có liên 

quan (qua các thời kỳ) để xảy ra các sai 

phạm trong việc chậm chi chi trả tiền 

điện cho hộ nghèo và hộ gia đình chính 

sách đã nêu tại Mục II, Phần C trong kết 

luận thanh tra. Trường hợp đến mức phải 

có hình thức xử lý kỷ luật thì báo về 

UBND huyện (qua Phòng Nội Vụ huyện) 

để xử lý các bước tiếp theo. 

 

UBND xã 

ĐăkHring 
x 

   

3 

Trong công tác quản lý tăng cường hơn nữa 

công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoá 

đơn, chứng từ trước khi thanh toán đúng 

theo quy định và không để sai sót lặp lại 

trong niên độ kế toán tiếp theo. 

UBND xã 

ĐăkHring 
x 

   

4 
 Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở 

làm việc ít nhất 15 ngày liên tục. 

UBND xã 

ĐăkHring 
x 

   

5 

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung 

Kết luận thanh tra trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra về 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện). 

UBND xã 

ĐăkHring 
x 
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