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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2022
( Từ ngày 11/3/2022 đến 10/4/2022)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

1. Kết quả thực hiện công tác thanh tra hành chính
- Số cuộc thanh tra đang thực hiện trong tháng: 05 cuộc/05 đơn vị. Hình thức:
theo kế hoạch.
- Tiến độ thực hiện: Kết thúc thanh tra trực tiếp, hoàn thiện báo cáo Đoàn
thanh tra: 02 cuộc/02 đơn vị1. Tiến hành thanh tra trực tiếp 01 cuộc/01 đơn vị2. Công
bố, công khai quyết định thanh tra 02 cuộc/02 đơn vị3.
Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiến
nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.
2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.1. Công tác tiếp công dân
Trong tháng, UBND thành phố đã tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 14
lượt công dân4 (vào ngày 16/3/2022 và ngày 01/4/2022). Phân công Lãnh đạo Ban
Tiếp công dân và cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên được 11 lượt5.
Đã ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
UBND thành phố tại buổi tiếp công dân định kỳ. Các nội dung phản ánh, kiến nghị
của công dân đều thuộc lĩnh vực hành chính, chủ yếu là tranh chấp đất đai; GPMB,
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...6.
Đôn đốc các phòng, ban và UBND các phường, xã kịp thời giải quyết các
phản ánh kiến nghị, khiếu nại của công dân và thực hiện các quyết định của UBND
thành phố, UBND tỉnh.

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quản Lạc trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý thu, chi tài chính; quản lý, sử
dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động đối với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố.
2
Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với
Trường Tiểu học Chi Lăng.
3
Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với
Trường MN Hoa Hồng và trường THCS Mai Pha.
4
Trong đó đất đai: 05 lượt; GPMB: 09 lượt; xã hội: 0 lượt.
5
Trong đó GPMB: 06 lượt; đất đai: 04 lượt; xã hội: 01 lượt.
6
Thông báo số 284/TB-UBND ngày 21/3/2022; Thông báo số 445/TB-UBND ngày 05/4/2022
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Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Thông báo số 151/TBUBND ngày 22/3/2022 thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của
UBND tỉnh (Công văn số 602/UBND-VP ngày 25/3/2022).
Ban hành Thông báo từ chối tiếp công dân vụ bà Hoàng Thị Mét (Thông báo
số 276/TB-UBND ngày 15/3/2022)
2.2. Tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết đơn
a) Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn
Tổng số đơn quản lý trong kỳ: 29 đơn. Kết quả phân loại, xử lý:
+ Theo loại đơn: 27 đề nghị, kiến nghị, phản ánh; 02 khiếu nại; 0 tố cáo.
+ Theo nội dung: Hành chính: 29 đơn (trong đó: Lĩnh vực đất đai: 10 đơn; bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư: 17 đơn; Văn hóa xã hội: 02 đơn).
+ Theo trình tự giải quyết: Chưa được giải quyết: 29 đơn; Đã giải quyết lần
đầu: 0 đơn; Đã được giải quyết nhiều lần: 0 đơn;
+ Theo thẩm quyền: Đơn thuộc thẩm quyền: 29 đơn (27 đề nghị; 02 khiếu
nại); Đơn không thuộc thẩm quyền: 0.
b) Kết quả giải quyết đơn
Toàn bộ đơn thư của công dân thuộc thẩm quyền đã được thụ lý và giao các
cơ quan chuyên môn tham mưu kiểm tra, xác minh, giải quyết đảm bảo trình tự, thủ
tục theo quy định.
- Đối thoại giải quyết đơn 03 vụ (Ba Văn Chương; Lý Văn Hải - Nông Thị
Thanh; Cố Văn Chi - Lương Thị Thắm).
- Tư vấn giải quyết đơn 02 vụ (Nguyễn Tiến Luận; Lộc Văn Huấn)
- Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 06 vụ: Cố Văn Chi; Lý
Văn Hải - Nông Thị Thanh; Ba Văn Chương; Hà Văn Cựt; Đỗ Đình Duy; Đỗ Văn
Nhiệm .
Tham dự đối thoại giải quyết khiếu nại đối với 07 hộ dân bị ảnh hưởng dự
án Khu đô thị mới Mai Pha, do UBND tỉnh giao xác minh đơn.
- Ban hành văn bản trả lời kiến nghị của công dân, Báo cáo kết quả giải quyết
đơn 23 trường hợp (có biểu chi tiết kèm theo).
c) Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có
hiệu lực pháp luật
Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND tỉnh: 05. Đã thực hiện: 05
(Nguyễn Bích Hợp; Nguyễn Đình Bột; Đinh Thanh Giang; Đinh Thị Bích Hạnh;
Lương Văn Hiệu - Nguyễn Thị Biện).
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND thành phố: 06. Đã thực
hiện: 06 (Cố Văn Chi; Lý Văn Hải - Nông Thị Thanh; Ba Văn Chương; Hà Văn Cựt;
Đỗ Đình Duy; Đỗ Văn Nhiệm).
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d) Công tác QLNN về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp cùng Ban Tiếp công dân thành phố
thường xuyên tham gia, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các
phường, xã về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn và thực hiện
các quyết định giải quyết đơn đã có hiệu lực pháp luật.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
3.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp
trên về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện Kế hoạch Phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 (Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày
28/01/2022); Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành phố Lạng
Sơn năm 2022 (Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 14/02/2022). Chỉ đạo thực
hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/01/2022 về việc thực
hiện chủ đề năm 2022: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính- Đẩy mạnh
thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch- Xây dựng đô thị văn minh- Phục vụ
người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện kiểm tra kiểm tra kỷ luật, kỷ cương
hành chính, văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã
năm 2022 đối với 12 cơ quan, đơn vị, đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra
(Thông báo số 299/TB-UBND ngày 28/3/2022).
3.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
UBND thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ công tác,
hội họp, sử dụng tài sản công. Công khai thủ tục hành chính trong đầu tư xây
dựng, quản lý đất đai, quản lý thuế, tài chính công; cải cách thủ tục hành chính
theo cơ chế Một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố
và UBND các phường, xã. Tăng cường thực hiện một số thủ tục hành chính theo
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích trong tổng
điều tra kinh tế năm 2021 và 03 tập thể, 07 cá nhân trong điều tra cơ sở hành
chính năm 2021 (532/QĐ-UBND); khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành
tích trong công tác tuyển quân năm 2022 (614/QĐ-UBND); khen thưởng các tập
thể, cá nhân trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 –
2022 (616/QĐ-UBND); khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong đợt cao
điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm
dần 2022 góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
(615/QĐ-UBND).
Có văn bản gửi Sở Tư pháp tham gia góp ý văn bản của Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản;
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo Quy định của UBND tỉnh về ban hành
Hướng dẫn thủ tục thực đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; gủi Sở Thông tin và
Truyền thông văn bản đóng góp ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành quy chế
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vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên
chức tỉnh Lạng Sơn.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã báo cáo quyết toán
vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách 2021; đề xuất cơ chế, chính
sách đặc thù để phát triển thành phố; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực
hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; rà soát, đánh giá việc triển khai
các nghị quyết của HĐND về phân cấp quản lý sử dụng tài sản công và quyết
định mua sắm hàng hóa, dịch vụ.
Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc báo cáo xây dựng
phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn ổn
định 05 năm (2022-2026). Đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; xây dựng kế hoạch, số lượng người
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023;
Thông báo công khai các khóa học đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài
nước. Thành lập Hội đồng giám sát tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý chợ
Giếng Vuông; Quyết định điều động đối với viên chức 01 trường hợp; Bổ nhiệm
lại 06 trường hợp (01 công chức - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 05
trường hợp Viên chức - các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học).
Kiện toàn Hội đồng thực hiện chế độ chính sách tinh giản biên chế
(539/QĐ-UBND); Quyết định tinh giản biên chế kỳ 1/2022 đối với cán bộ cấp
xã 01 trường hợp; Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số
26/2015/NĐ-CP đối với 01 trường hợp (cán bộ cấp xã).
Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 84 trường hợp (03 công
chức, 79 viên chức, 02 công chức cấp xã); nâng bậc lương thường xuyên tháng
đối với 11 trường hợp (05 công chức, 06 công chức cấp xã); thực hiện phụ cấp
thâm niên vượt khung đối với 05 trường hợp.
3.3. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng
Trong tháng 4/2022 qua công tác thanh tra, kiểm tra không phát hiện hành
vi tham nhũng và không tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến nội
dung tham nhũng.
4. Một số công tác khác
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 06/4/2020
về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn.
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu
nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 3/2022; Báo cáo kết quả công tác
thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
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nhũng Quý I/2022; Báo cáo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng,
chống tham nhũng Quý I/2022; Báo cáo sai phạm về đất đai tháng 3/2022.
Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc cấp Giấy CNQSD đất, chuyển mục đích sử
dụng đất tại Khu đô thị mới Mai Pha.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022

1. Công tác thanh tra, kiểm tra
Ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quản
Lạc trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia theo kế hoạch.
Ban hành Kết luận thanh tra đối với Đội Quản lý trật tự đô thị đảm bảo
thời gian quy định.
Chỉ đạo Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đối với trường tiểu học Chi
Lăng; trường Mầm non Hoa Hồng; trường THCS Mai Pha đảm bảo theo Kế
hoạch.
Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các cuộc kiểm tra đối với doanh
nghiệp đảm bảo việc kiểm tra đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt,
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày
17/5/2017.
2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Xử lý 100% đơn tiếp nhận trong thời hạn, đúng thẩm quyền theo quy
định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân; Đối thoại
giải quyết đơn khiếu nại. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn tiếp
công dân với việc xử lý, giải quyết đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân,
nắm chắc tình hình khiếu kiện trên địa bàn, giải quyết kịp thời, không để phát
sinh điểm nóng.
Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các phòng, ban, phường xã
trong thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn. Tham
gia rà soát vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn theo lịch của UBND tỉnh.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Tích cực chỉ đạo, triển khai và tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng
ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn
bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra; yêu cầu các cơ
quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng tại cơ quan,
tổ chức, đơn vị mình.
Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các
cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trong giải quyết công việc của người dân
và doanh nghiệp.
Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống
tham nhũng gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII
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về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua nhiều hình thức
đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức
và hiệu quả công tác phòng ngừa./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Thanh tra Tỉnh, Ban TCD tỉnh;
- TT Thành uỷ (B/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBKT, VP Thành ủy;
- Thanh tra TP, phòng Nội vụ, phòng TC-KH;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

