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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 09 tháng. 

Phƣơng hƣớng nhiệm vụ Quý IV năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 436/TTr-VP ngày 18/8/2022 của Thanh tra tỉnh 

Ninh Bình về việc báo cáo kết quả công tác Quý III, 09 tháng năm 2022; UBND 

huyện Yên Mô báo cáo kết quả như sau: 

Quý III và 09 tháng năm 2022, UBND huyện đã tập trung, quyết liệt triển 

khai các Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện và Chương trình công tác năm của UBND huyện; 

triển khai chủ đề công tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải 

cách hành chính”. UBND huyện đã tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm đời sống nhân dân sau đại dịch Covid-19, đồng thời, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội và an sinh xã hội. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất, 

tích cực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và toàn diện trên các lĩnh 

vực, sản xuất tiếp tục có sự tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra. Công tác thanh 

tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham 

nhũng được quan tâm, chỉ đạo. UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển 

khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt, qua thanh tra đã chỉ ra 

sai phạm đối với các đơn vị và kiến nghị các biện pháp xử lý theo thẩm quyền. 

Tình hình đơn thư trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; các đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh đã được xử lý và giải quyết kịp thời; đảm bảo tình hình an 

ninh trật tự địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

được quan tâm, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc 

phòng ngừa tham nhũng. 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2022 

UBND huyện Yên Mô tổng hợp kết quả thực hiện công tác thanh tra, 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, 

chống tham nhũng Quý III, năm 2022 thông qua các biểu số liệu theo quy định. 

(Chi tiết có các biểu số liệu gửi kèm) 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2022 

A. VỀ CÔNG TÁC THANH TRA 
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1. Thanh tra hành chính  

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ: 05 cuộc; trong đó: số cuộc triển khai từ 

kỳ trước chuyển sang: 02 cuộc
1
; số cuộc triển khai trong kỳ: 03 cuộc

2
. 

Số cuộc theo kế hoạch là 05 cuộc; số cuộc đột xuất là 0 cuộc. 

b) Kết luận thanh tra 

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 04 cuộc (02 cuộc 

từ kỳ trước chuyển sang; 02 cuộc triển khai trong kỳ).  

- Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra): 04 đơn vị. 

- Phát hiện vi phạm: qua thanh tra đã phát hiện ra một số vi phạm chủ yếu 

như: chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với Nhà nước với số tiền là 30.733.600 đồng; đơn vị tư vấn thiết kế 

tính sai khối lượng dẫn đến tăng giá trị dự toán công trình và các đơn vị nghiệm 

thu không đúng thực tế thi công với tổng số tiền là 120.162.000 đồng. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

+ Xử lý về kinh tế: Thu hồi về ngân sách nhà nước với số tiền 30.733.600 

đồng; giảm trừ giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán là 120.162.000 

đồng. 

+ Xử lý trách nhiệm: Xử lý hành chính kiến nghị kiểm điểm, nghiêm túc 

với 02 tập thể cùng các đơn vị có liên quan và 07 cá nhân để xảy ra vi phạm. 

- Kiến nghị hoàn thiện (thêm mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ) cơ chế, chính 

sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra: Không. 

- Kiến nghị khác (nếu có): Không. 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo: 04 Kết luận; trong 

đó số kết luận được kiểm tra trực tiếp: không. 

- Tiến độ thực hiện kết luận: Số kết luận đã hoàn thành: 03; số kết luận 

chưa hoàn thành việc thực hiện: 01. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Đã thu hồi về ngân sách nhà nước với 

số tiền 30.733.600 đồng; làm thủ tục hồ sơ giảm trừ giá trị khối lượng nghiệm 

                                           
1
 02 cuộc gồm: cuộc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 

UBND xã Yên Mỹ và cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và các khoản thu khác tại Trung 

tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện.  
2
 03 cuộc gồm: cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh trong việc thực hiện 

các quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng đối với công trình: Xây dựng 

nhà học 02 tầng 06 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Khánh Dương; cuộc thanh tra việc quản 

lý, sử dụng tài chính, ngân sách và các khoản thu khác tại Trường THCS Khánh Thượng. 
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thu, thanh quyết toán gói thầu xây lắp là 47.912.000 đồng; 01 tập thể cùng đơn 

vị có liên quan và 05 cá nhân đã kiểm điểm nghiêm túc và báo cáo kết quả thực 

hiện về Thanh tra huyện theo quy định. 

 d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra: Tổng số cuộc thanh tra: 01 cuộc; số 

cuộc đã ban hành kết luận: 01 cuộc. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

+ Số đơn vị được thanh tra: 01 đơn vị. 

+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: sổ tiếp dân chưa thực 

hiện theo mẫu, chưa ghi chép đơn tiếp nhận trong sổ; quá trình xử lý đơn chưa 

có phiếu đề xuất thụ lý đơn; chưa công khai đầy đủ các nội dung, biểu mẫu dự 

toán ngân sách xã theo quy định; chưa công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư 

theo niên độ ngân sách năm 2021 đối với công trình xây dựng… 

+ Kiến nghị: Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh chỉ đạo thực hiện đúng quy 

định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thuộc thẩm 

quyền; thực hiện công khai tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; thực 

hiện tốt công tác cải cách hành chính; rút kinh nghiệm về những tồn tại đã nêu 

trong Kết luận thanh tra… 

- Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra: UBND xã Khánh Thịnh đã thực 

hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và có Báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh 

tra huyện theo quy định. 

2. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng 

Trong kỳ, UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo ban hành 10 văn bản 

quản lý, chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng
3
. 
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 Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể:  

- Đối với công tác thanh tra: Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác thanh tra của Thanh tra huyện Yên Mô năm 2022. 

- Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC: Quyết định số 6458/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 

về việc kiện toàn Bộ phận chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Quyết 

định số 6457/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Yên Mô; Quyết định số 

6513/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; 

Thông báo số 86/TB-BTCD ngày 23/12/2021 của Ban Tiếp công dân huyện về lịch tiếp công dân của Thường 

trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện tại trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2022; Văn bản số 38/UBND-

BTCD ngày 10/01/2022 về việc tập trung chỉ đạo trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân; Văn bản số 45/TTr ngày 10/5/2022 của Thanh tra huyện về việc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo. 

- Đối với công tác PCTN: Văn bản số 150/UBND-TTr ngày 25/01/2022 về việc thực hiện công tác 

PCTN, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022; Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 29/01/2022 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
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UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên 

tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã 

thực hiện phát thanh các chuyên mục, chuyên đề về “Nhà nước và pháp luật” 

trong đó có các nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.  

B. VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo  

09 tháng năm 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có xu hướng 

tăng so với cùng kỳ năm 2021 do công dân không nhất trí với kết quả giải quyết 

đơn kiến nghị nên tiếp tục khiếu nại văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền; 

công dân khiếu nại việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; một 

số vụ việc công dân do mâu thuẫn với cán bộ cấp xã, kết quả giải quyết của cấp 

xã chưa đáp ứng được nguyện vọng của công dân nên đã chuyển sang tố cáo cán 

bộ. 

a) Về khiếu nại: Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn huyện tiếp nhận và thụ lý 

05 đơn khiếu nại (01 đơn từ kỳ trước chuyển sang; 04 đơn thụ lý trong kỳ). Tình 

hình khiếu nại tăng so với 09 tháng đầu năm 2021, tất cả đơn khiếu nại thuộc 

lĩnh vực đất đai. 

b) Về tố cáo: Trong kỳ báo cáo, UBND huyện thụ lý và giải quyết 02 đơn 

tố cáo (từ kỳ trước chuyển sang); bằng với cùng kỳ năm 2021, tất cả các đơn tố 

cáo thuộc lĩnh vực đất đai. 

2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo  

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng khiếu nại, tố cáo gia tăng so với cùng 

kỳ năm ngoái do:  

Một số vụ việc khiếu nại về đất đai do lịch sử để lại, trong khi đó khi cơ 

quan có thẩm quyền đã giải quyết nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục 

khiếu nại.  

Công tác quản lý nhà nước về đất đai thời kỳ trước còn lỏng lẻo, hồ sơ lưu 

trữ không đầy đủ; một số cán bộ, công chức xã thời kỳ trước khi thực hiện 

nhiệm vụ còn thực hiện chưa đúng quy định pháp luật dẫn đến công dân bức xúc 

khiếu nại, tố cáo cán bộ xã.  

Trong kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là việc vi phạm, lấn chiếm, sử dụng sai mục 

đích của các hộ dân do vậy khi công dân bị xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai đã không đồng ý với Quyết định xử phạt và khiếu nại đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

                                                                                                                                    
2022; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/4/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên 

địa bàn huyện Yên Mô. 
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II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân 

Toàn huyện đã tiếp 231 lượt công dân (giảm 23% so với cùng kỳ năm 

2021), với 267 người được tiếp; tiếp thu 169 ý kiến, vụ việc; có 02 đoàn đông 

người được tiếp
4
. 

Lãnh đạo UBND tiếp 108 lượt, tiếp thu 73 ý kiến, vụ việc; Ban tiếp công 

dân huyện và bộ phận tiếp công dân xã tiếp 123 lượt; tiếp thu 96 ý kiến, vụ việc. 

- Cấp huyện: tiếp 114 lượt; với 148 người được tiếp; tiếp thu 79 ý kiến, vụ 

việc; có 02 đoàn đông người. Chủ tịch UBND huyện trực tiếp 16 buổi định kỳ, 

tiếp 47 lượt công dân; tiếp thu 24 ý kiến; vụ việc; Thường trực HĐND huyện 

trực tiếp 14 buổi, tiếp 36 lượt công dân với 24 ý kiến vụ việc; Bí thư Huyện ủy 

trực tiếp 07 buổi, tiếp 21 lượt công dân, tiếp thu 14 ý kiến, vụ việc. 

- Cấp xã: tiếp 117 lượt; với 119 người; tiếp thu 90 ý kiến, vụ việc; không 

có đoàn đông người. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp 61 lượt; tiếp thu 49 ý 

kiến, vụ việc. 

Nội dung tiếp công dân tập trung vào một số lĩnh vực như đất đai (139 ý 

kiến); chính sách xã hội (06 ý kiến); môi trường (11 ý kiến); lĩnh vực khác (13 ý 

kiến). 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung:  

Qua tiếp công dân tiếp nhận được 53 đơn (cấp xã tiếp nhận 29 đơn, cấp 

huyện tiếp nhận 24 đơn); trong đó:  

+ Khiếu nại: 01;  

+ Tố cáo: 0;  

+ Phản ánh, kiến nghị: 52. 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:  

+ Thuộc thẩm quyền: cấp xã: 49 đơn; cấp huyện: 03 đơn. 

+ Không thuộc thẩm quyền: 01 đơn (chuyển cơ quan khác). 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn  

a) Tổng số đơn:  

                                           
4
 02 đoàn đông người gồm: Tại trụ sở tiếp công dân huyện: Đoàn 07 hộ dân trú tại xóm 1, Hồng Phong, 

xã Yên Mạc phản ánh việc trang trại lợn của ông Hoàng Văn Điền xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường 

và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân; Đoàn của ông Vũ Văn Cao và 04 hộ dân trú tại thôn Lộc, xã Yên 

Thành không nhất trí việc Công ty viễn thông viettel lắp đặt cột phát sóng BTS trong khuôn viên nhà văn hóa 

thôn Lộc. 
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Kỳ trước chuyển sang là 18 đơn (02 đơn tố cáo; 01 đơn khiếu nại và 15 

đơn kiến nghị, phản ánh).  

Tiếp nhận trong kỳ là 150 đơn. Trong đó:  

+ Cấp huyện tiếp nhận 79 đơn (đơn tiếp nhận qua tiếp công dân là 24 đơn; 

qua dịch vụ bưu chính là 37 đơn; các cơ quan cấp tỉnh chuyển về là 18 đơn);  

+ Cấp xã tiếp nhận 71 đơn (đơn tiếp nhận qua tiếp công dân là 29 đơn; 

đơn nhận từ các nguồn khác là 42 đơn). 

- Số đơn đã xử lý/tổng số đơn tiếp nhận: 150/150. 

- Số đơn đủ điều kiện xử lý: 133 đơn (cấp huyện 62 đơn; cấp xã 71 đơn).  

b) Phân loại, xử lý đơn:  

Trong số 133 đơn đủ điều kiện xử lý được phân loại như sau: 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn khiếu nại: 04; 

+ Số đơn tố cáo: 0;  

+ Số đơn kiến nghị, phản ánh: 129 đơn. 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết: 

+ Số đơn đã giải quyết: 0 đơn. 

+ Số đơn đang giải quyết: 0 đơn. 

+ Số đơn chưa giải quyết: 129 đơn. 

c) Kết quả xử lý đơn:  

- Trong số 62 đơn đủ điều kiện xử lý cấp huyện, số đơn thuộc thẩm quyền 

cấp huyện là 24 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền cấp huyện: 38 đơn (33 

đơn chuyển về cấp xã; 05 đơn chuyển cơ quan khác). 

- Trong số 71 đơn đủ điều kiện xử lý cấp xã, số đơn thuộc thẩm quyền cấp 

xã là 71 đơn. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền  

Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải 

quyết/tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải 

quyết: 91/113 đơn; tỷ lệ giải quyết: 80,5% (trong đó: cấp huyện đã giải quyết: 

24/35 đơn; cấp xã đã giải quyết: 67/78 đơn). Các đơn còn lại đang trong thời hạn 

giải quyết theo quy định. 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại:  
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- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc phải giải 

quyết: 03/05 đơn, 03/05 vụ việc
5
 (01 đơn khiếu nại từ kỳ trước chuyển sang; 04 

đơn tiếp nhận trong kỳ). Tỷ lệ: 60%.  

Đã ban hành 03 Quyết định giải quyết Khiếu nại lần đầu. Trong đó: Khiếu 

nại sai: 03 vụ việc. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo: 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc phải giải 

quyết: 02/02 đơn, 02/02 vụ việc tố cáo
6
 (02 đơn tố cáo từ kỳ trước chuyển sang). 

Tỷ lệ: 100%.  

Đã ban hành 02 Kết luận giải quyết tố cáo. Trong đó: Tố cáo có đúng, có 

sai: 01 vụ việc; Tố cáo đúng: 01 vụ việc. 

Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị xử lý đối với khuyết điểm, vi phạm của 

06 cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.  

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh 

Đến nay, đã giải quyết được 86/106 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó cấp 

huyện: 19/29 đơn; cấp xã: 67/77 đơn). Các đơn còn lại đang trong thời hạn giải 

quyết. 

4. Bảo vệ ngƣời tố cáo (nếu có) 

Tổng số người được bảo vệ (người tố cáo, thân nhân của người tố cáo): 

Không. 

C. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, 

ngành, địa phƣơng; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

                                           
5
 05 vụ việc khiếu nại gồm: Khiếu nại của bà Đinh Thị Hoàn, trú tại tổ dân phố Bồ Vy 1, thị trấn Yên 

Thịnh, huyện Yên Mô, khiếu nại Văn bản số 1866/UBND-TNMT ngày 08/9/2021 của UBND huyện Yên Mô về 

việc giải quyết nội dung đơn đề nghị; Khiếu nại của ông Lương Văn Linh, trú tại tổ dân phố Bồ Vy 2, thị trấn 

Yên Thịnh, huyện Yên Mô, khiếu nại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND huyện Yên 

Mô (đối với Khoản 2 Điều 1) về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển mục đích trái phép đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thửa đất số 624, tờ bản đồ số 30, bản đồ địa chính thị trấn Yên Thịnh 

lập năm 1997, chỉnh lý năm 2002; Khiếu nại của bà Lã Thị Liên, trú tại tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Yên 

Thịnh, huyện Yên Mô, khiếu nại Văn bản số 615/UBND-TTr ngày 08/4/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc 

trả lời đơn kiến nghị của công dân (khiếu nại nội dung tại Điểm 1.2 Mục 1 và Mục 2 Phần I; Mục 1 và Mục 6 

Phần II của Văn bản số 615/UBND-TTr); Khiếu nại của ông Mai Văn Thanh trú tại thôn Bình Hào, xã Yên 

Thắng; khiếu nại Quyết định số 2896/QĐ-XPVPHC ngày 11/5/2022 của UBND huyện Yên Mô về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và số 3383/QĐ-CCXP ngày 01/7/2022 của UBND huyện Yên Mô về 

cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Khiếu  nại của ông Phạm Đình Oanh, trú tại xóm 

Phong Lẫm Bắc, xã Yên Đồng; khiếu nại một số nội dung trong Quyết định số 88/QĐ-XPHC ngày 26/7/2022 

của Chủ tịch UBND xã Yên Đồng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông. 
6
 02 vụ việc tố cáo: Vụ việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với UBND xã và Nguyên Chủ tịch 

UBND xã Mai Sơn, huyện Yên Mô với 05 nội dung tố cáo; vụ việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyên 

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Mô. 
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Trong kỳ báo cáo, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc quán triệt tuyên truyền sâu, 

rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phòng, ngừa tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và 

xử lý nghiêm, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng.  

UBND huyện đã ban hành 03 văn bản, kế hoạch để triển khai, thực hiện 

công tác phòng chống tham nhũng và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

lãng phí như: Văn bản số 150/UBND-TTr ngày 25/01/2022 của UBND huyện 

về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 29/01/2022 của UBND huyện về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 

18/4/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa 

bàn huyện Yên Mô. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 

Trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã thực hiện công khai, minh bạch trong 

tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018; cụ 

thể như sau: 

* Công khai việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động 

và nhân dân.   

UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các chính 

sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cụ thể như: Đã công khai 

Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc giao chỉ tiêu biên chế 

công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Mô, năm 2022. 

 Đối với công tác thi đua khen thưởng: Trong 09 tháng năm 2022, toàn 

huyện có 03 đơn vị được UBND tỉnh tặng "Cờ thi đua xuất sắc"; 09 tập thể được 

tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 82 tập thể, cá nhân được Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen và 1.403 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND 

huyện tặng Giấy khen. Tất cả các Quyết định khen thưởng đều được gửi về các 

đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan; niêm yết công khai tại Trung tâm Một cửa 

liên thông của huyện và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

(https://yenmo.ninhbinh.gov.vn).  
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* Công khai việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công 

hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.  

UBND huyện đã tiến hành công khai ngân sách nhà nước theo quy định: 

đã ban hành Thông báo số 412a/TB-UBND ngày 14/12/2021 về công khai dự 

toán ngân sách địa phương năm 2022 trình HĐND huyện; ban hành Quyết định 

số 6511/QĐ-UBND ngày 26/12/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về 

việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết 

định số 3687/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 về việc công bố công khai số liệu 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Quyết định công khai được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử huyện và gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Trên địa bàn huyện, 17/17 xã, thị trấn; 59 đơn vị dự toán đã thực hiện công khai 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2021 theo quy định. 

* Công khai công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị  

- Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác 

vào cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong 09 tháng năm 2022, UBND huyện đã đăng 

ký tuyển dụng 08 chỉ tiêu công chức để bổ sung cho các cơ quan còn thiếu biên 

chế; đề nghị Sở Nội vụ hiệp y tiếp nhận 01 cán bộ xã không qua thi tuyển. Quy 

trình tiếp nhận được UBND huyện thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch theo 

quy định pháp luật. 

- Đối với công tác quy hoạch cán bộ: Thực hiện phân cấp quản lý quản lý, 

công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức do Huyện ủy thực hiện, sau 

khi ban hành văn bản quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện 

công khai theo hình thức thông báo tới các cơ quan, đơn vị có người được quy 

hoạch, đồng thời gửi bản quy hoạch chức danh lãnh đạo cho cá nhân cán bộ, 

công chức, viên chức được quy hoạch đảm bảo đúng quy định.  

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 09 tháng 

năm 2022, UBND huyện đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 28 cán bộ, công chức, viên 

chức; trong đó bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 01 người; bồi dưỡng kiến 

thức và kỹ năng về kiểm soát tài sản thu nhập 02 người; bồi dưỡng kỹ năng công 

nghệ thông tin chuyên sâu 20 người; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính 

nhà nước: 05 cán bộ, công chức. Các Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng đều 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và gửi cho các đơn vị có 

cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, 

nâng lương, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật: 09 tháng năm 2022, đã tiếp 

nhận, điều động và bổ nhiệm 02 chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, bổ nhiệm lại 01 chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm lại đối với 17 cán bộ quản lý ngành Giáo dục 

và Đào tạo; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo: 01 cán bộ quản lý ngành 
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Giáo dục và Đào tạo; điều động, luân chuyển và bổ nhiệm 39 cán bộ quản lý 

ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện kết luận số 27/KL-TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử 

lý sai phạm trong công tác cán bộ theo kết luận số 48/KL-TW, kết luận số 

71/KL-TW, UBND huyện đã ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định bổ 

nhiệm chức vụ đối 18 cán bộ do tại thời điểm bổ nhiệm không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Trong 09 tháng năm 2022, UBND huyện đã quyết định điều động 01 công 

chức từ Phòng Lao động - Thương binh và xã hội sang phòng Nội vụ huyện, tiếp 

nhận và điều động 01 công chức về làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, điều chuyển 

01 công chức cấp xã (công chức Địa chính- Xây dựng phụ trách xây dựng giao 

thông thủy lợi và Môi trường) xã Yên Đồng, huyện Yên Mô về công tác tại 

huyện Hoa Lư). Điều động, chuyển công tác đối với 13 viên chức thuộc ngành 

Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời ra Quyết định thôi việc theo nguyện vọng đối 

với 03 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, điều 

chuyển… đều được gửi đến đơn vị có cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển… và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. 

* Công khai lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ 

báo cáo, Thanh tra huyện đã ban hành 04 Kết luận thanh tra theo thẩm quyền. 

Thanh tra huyện đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành công 

khai các Kết luận thanh tra bằng hình thức công bố công khai tại cuộc họp và 

niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra đảm bảo 

theo đúng quy định.  

UBND huyện đã ban hành 03 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) và 

02 Kết luận nội dung tố cáo. UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành 

công khai các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận nội dung tố cáo bằng 

các hình thức như: niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân huyện; đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của huyện. 

* Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản (theo quy định của Luật Đất đai).  

Về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn: Thực hiện 

Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn, UBND huyện ban hành Văn 

bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan trong việc đảm bảo 

công khai, dân chủ về kế hoạch sử dụng đất. 

Căn cứ Quyết định số 222/QÐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Mô, UBND 

huyện ban hành Văn bản số 474/UBND-TNMT ngày 21/3/2022 của UBND 

huyện về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đăng tải 

các nội dung lên trang thông tin điện tử của huyện. 
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Về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND huyện ban hành kế 

hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thông báo thu hồi đất 

đến từng hộ dân và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 

đất thu hồi để thực hiện dự án. Tính đến ngày 25/8/2022, phòng Tài nguyên và 

Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất để thực 

hiện các dự án trên địa bàn huyện với diện tích 1,86 ha. Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư của huyện lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi gửi phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư tới người dân có đất thu hồi để lấy ý kiến về phương án bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng là hơn 6,5 tỷ đồng. 

Về đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện đã phối hợp cùng với các tổ 

chức đấu giá tài sản thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật như: 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá, thông báo niêm yết việc bán đấu giá tài sản 

tại nơi bán đấu giá và trên phương tiện thông tin đại chúng: trang web của Bộ tư 

pháp, báo Ninh Bình, đài truyền hình Ninh Bình, đài truyền thanh của xã; tổ 

chức đấu giá công khai, dân chủ bằng bỏ phiếu kín. Trong quá trình tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

huyện mời đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp cùng 

với đại diện các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện (phòng Tài nguyên và 

Môi trường, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Tư pháp, Công an huyện) và 

UBND xã, thị trấn có đất bán đấu giá cùng tham gia giám sát phiên đấu giá để 

tránh xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, không đảm bảo công khai minh 

bạch, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá. Tính đến ngày 

25/8/2022, phối hợp với trung tâm đấu giá đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn 02 xã (xã Yên Từ, xã Yên Lâm) với 108 lô đất; diện tích 1,16 ha, 

thu ngân sách hơn 108 tỷ đồng. 

* Công khai, minh bạch trong quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản: 

09 tháng năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã thực 

hiện công khai 36 dự án. Trong đó:  

Đã công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 36 dự án về Quyết 

định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

Đã công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Kết quả lựa chọn nhà 

thầu của 145 gói thầu. 

Đã thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND huyện về Quyết định phê duyệt dự 

án của 36 dự án và Kết quả lựa chọn nhà thầu của 145 gói thầu thuộc 36 dự án 

này và 09 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước. 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, điều hành, sử 

dụng ngân sách nhà nước theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định, đảm 
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bảo hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí của Nhà nước giao; thường xuyên sửa 

đổi, bổ sung các chế độ định mức cho phù hợp. 

Trong kỳ báo cáo, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tiến hành kiểm 

tra quyết toán ngân sách, thẩm định hồ sơ thu, chi năm 2021 cho UBND xã, thị 

trấn, Hợp tác xã nông nghiệp và các đơn vị dự toán trong toàn huyện; trong đó 

có nội dung kiểm tra việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 

thông qua việc ban hành, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản 

công. Qua kiểm tra, đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và đề nghị các cơ quan, 

đơn vị sửa đổi, bổ sung và rút kinh nghiệm. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính 

nhà nước; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Văn bản số 61/UBND-VP7 ngày 17/02/2022 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các 

cơ quan, đơn vị; UBND huyện đã ban hành Văn bản số 273/UBND-NV ngày 

22/02/2022 của UBND huyện về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và quy chế văn hóa công sở. Trong đó đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Quyết định, Công văn 

của UBND tỉnh, UBND huyện về quy chế văn hóa công sở; tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát 

thủ tục hành chính; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị. 

Ngày 07/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-

UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện Yên Mô năm 2022. 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại 07 đơn vị, trong đó kiểm tra theo kế hoạch 03 đơn 

vị, kiểm tra đột xuất 04 đơn vị. Sau khi kiểm tra, UBND huyện đã ban hành Văn 

bản số 1624/UBND-NV ngày 11/8/2022 về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn 

Trong kỳ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

03/3/2022 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ năm 2022; đồng 

thời tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi vị 

trí công tác để triển khai thực hiện chuyển đổi. Trong kỳ, UBND huyện đã tiến 

hành chuyển đổi 33 vị trí công tác đối với nhân viên kế toán trường học. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 
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UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

29/6/2021 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022. Trong đó, chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cải 

cách hành chính của cơ quan, đơn vị.  

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai tại trụ sở 

làm việc của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trên trang thông tin, điện tử 

của huyện. Văn phòng HĐND&UBND huyện đã thực hiện cập nhật kịp thời 

danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC khi có sự thay đổi trên 

cổng dịch vụ công của tỉnh đồng thời đăng ký thông tin kết nối, khai thác cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia theo 

đúng quy định. Bộ phận một cửa cấp huyện luôn duy trì thực hiện tốt hòm thư 

góp ý, niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân đồng thời 

phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và theo dõi, ghi chép ý 

kiến đóng góp của nhân dân, công khai các số điện thoại và địa chỉ tiếp nhận các 

ý kiến đóng góp về thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính 

đang thực hiện trên địa bàn huyện là 409 TTHC (277 TTHC thuộc thẩm quyền 

cấp huyện, 116 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã) và 16 TTHC thuộc cơ quan 

ngành dọc đóng tại địa phương. 

Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã vẫn duy trì thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% danh mục TTHC mức độ 3, mức 

độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã đã thực hiện cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) của tỉnh với 309 

TTHC được thực hiện. Trong đó thực hiện ở mức độ 3 là 86 TTHC, mức độ 4 là 

206 TTHC và 17 TTHC được thực hiện liên thông.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Bộ phận một cửa cấp huyện 

được trang bị cơ bản đảm bảo theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ như: máy tính, máy Scan, máy phôtô, camera giám sát, 

bàn làm việc, ghế ngồi chờ và các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và điều kiện làm việc của cán bộ, viên 

chức, công chức làm việc tại bộ phận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các 

tổ chức, cá nhân đến giao dịch và tra cứu hồ sơ được thuận tiện. Cơ chế hỗ trợ 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa được thực hiện đảm 

bảo theo đúng quy định.  

UBND huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả phần mềm theo 

dõi văn bản chỉ đạo, điều hành (VNPT-iOffice); thực hiện ký số trong quá trình 

gửi nhận văn bản điện tử; cổng thông tin điện tử của huyện duy trì, cập nhật 

thường xuyên, liên tục.  

Đối với việc chi trả lương và các khoản thanh toán cá nhân khác qua tài 

khoản: trên địa bàn huyện có 92/92 đơn vị đã thực hiện chi trả lương và các 

khoản thanh toán cá nhân khác qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước, đạt 100%. 
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e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn 

Trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-

UBND ngày 08/12/2021 về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm, 

kê khai bổ sung trên địa bàn huyện. Ngày 18/12/2021, UBND huyện đã ban 

hành Quyết định số 6375/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Các cơ quan, 

đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập và báo cáo kết quả về 

UBND huyện theo quy định. 

Ngày 16/02/2022, UBND huyện đã có Báo cáo số 102/BC-UBND về kết 

quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
7
. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn huyện không phát hiện vụ việc, đối tượng 

tham nhũng nào. 

4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể: Tư pháp, Đài truyền thanh, Thanh tra, 

Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động huyện, Huyện 

đoàn… tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng 

đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đưa công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật về PCTN vào hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đoàn thể, 

vận động toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tham gia vào công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật về PCTN. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Ƣu điểm: 

09 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND 

huyện; UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện và 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiến hành triển khai thực hiện Kế hoạch thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:  

Việc triển khai các cuộc thanh tra theo đúng Kế hoạch ban hành; các cuộc 

thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu; qua công tác thanh tra đã kịp thời 

phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, thiếu sót của đơn vị, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

                                           
7
 Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai TSTN: có 84 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê 

khai; số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 213 người (trong đó kê khai lần đầu là 05 người; kê khai bổ sung: 

08 người; kê khai hàng năm là 200 người); số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 213 người (trong đó kê khai 

lần đầu là 05 người; kê khai bổ sung: 08 người; kê khai hàng năm là 200 người). 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc công khai tài sản, thu nhập: 84 đơn vị; số bản kê khai đã 

được công khai: 213 bản. Trong đó: công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 146 bản (đạt tỷ lệ 68,54%); 

công khai theo hình thức niêm yết là 67 bản (đạt tỷ lệ 31,45%). 
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Công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc 

theo Luật Tiếp công dân và quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh; các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị thuộc thẩm quyền cơ bản được giải quyết 

kịp thời và đảm bảo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo Ban tiếp công dân huyện 

và các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để tiếp, xử lý các 

vụ việc khiếu kiện vượt cấp, có đông người tham gia.    

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được quan 

tâm chỉ đạo nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị. 

Qua các biện pháp phòng ngừa, trên một số lĩnh vực, tham nhũng từng bước 

được kiềm chế.  

2. Tồn tại, hạn chế: 

Vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân; việc 

phân loại xử lý đơn thư chưa chính xác dẫn đến việc giải quyết còn lúng túng; 

thời gian giải quyết còn kéo dài… 

Công tác kiểm tra nội bộ và tự phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, 

chưa phản ánh đúng thực trạng của tình hình. Công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực chưa được thường xuyên. 

* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu 

một số cơ quan, đơn vị trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn 

có thời điểm chưa tập trung, kịp thời, quyết liệt. Năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. 

Một số vụ việc liên quan đến đất đai, thời gian đã lâu, hồ sơ địa chính 

không đầy đủ, đồng bộ, thiếu thống nhất gây khó khăn cho việc giải quyết. Một 

số công dân chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khi đến trụ sở cơ quan nhà 

nước để kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.  

Việc tự kiểm tra nội bộ và phát hiện, xử lý tham nhũng còn khó khăn đối 

với cấp cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên, nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về tính 

nghiêm trọng của tệ tham nhũng, lãng phí. 

Phần thứ ba 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đã 

được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất, chuyên đề khi có Kế hoạch. Hoàn 

thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Khảo sát, xây 

dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 theo sát định hướng của Thanh tra 

tỉnh, UBND tỉnh và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện với tinh thần toàn diện 

trên các lĩnh vực công tác, phù hợp với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, coi 

trọng chất lượng, hiệu quả. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và UBND 

tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
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phản ánh. Chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh 

tra tỉnh nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phục vụ các kỳ họp của Quốc hội và HĐND các 

cấp. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan cấp tỉnh để tiếp, xử lý các 

vụ việc khiếu kiện vượt cấp, có đông người tham gia.  

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục quán triệt, tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Nghiêm túc 

thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tập trung chỉ đạo thực 

hiện công minh bạch các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, rà soát các thủ tục 

hành chính ở các lĩnh vực dễ xẩy ra tham nhũng như quản lý đất đai, tài chính 

ngân sách, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ…  

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng Quý 

III và 09 tháng năm 2022, UBND huyện Yên Mô trân trọng báo cáo./. 

 
  Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh Ninh Bình; 

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
      HH_TTr (41) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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