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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 8/2022 

( Từ ngày 11/7/2022 đến 10/8/2022) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 

 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: Ban hành Kết luận thanh tra 03 cuộc/03 đơn vị1; Kết thúc 

thanh tra trực tiếp, hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra 01 cuộc/01 đơn vị2; Tiến 

hành thanh tra trực tiếp 01 cuộc/01 đơn vị3. Tổ chức công bố, công khai kết luận 

thanh tra đối với 03 đơn vị, theo dõi thực hiện kết luận thanh tra (Trường TH Chi 

Lăng; Trường THCS Mai Pha; UBND xã Quảng Lạc). 

 Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: chi sai chế độ, định mức 

tiêu chuẩn, hạch toán sai mục lục NSNN, chi sai nguồn kinh phí.... với tổng số 

tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 254,566 triệu đồng. Đã thu hồi nộp ngân 

sách nhà nước: 4 triệu đồng; Kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc 

phục...: 250,566 triệu đồng. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 04 cá nhân.  

Chuyển cơ quan điều tra Công an thành phố kiểm tra xử lý đối với những sai 

phạm có dấu hiệu tội phạm (09 hồ sơ đầu tư XDCB do UBND xã Quảng Lạc làm 

chủ đầu tư không cung cấp cho Đoàn thanh tra, 01 mô hình nuôi lợn tập trung tại 

HTX An Hồng vi phạm nghiêm trọng quy định đấu thầu). Có 02 cá nhân đã đến 

mức xem xét xử lý kỷ luật, hiện các cơ quan chuyên môn đang thực hiện quy 

trình xử lý theo quy định.  

 Ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát tiến độ kiểm 

tra doanh nghiệp năm 2022 theo kế hoạch đã phê duyệt và chấp hành chế độ báo 

cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

 2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 2.1. Công tác tiếp công dân 

                                           
1 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 chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; 

quản lý sử dụng tài sản công đối với 02 đơn vị Trường Tiểu học Chi Lăng và trường THCS Mai Pha. 
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 MN Hoa Hồng. 
3 Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thành phố. 
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 Trong tháng, UBND thành phố đã tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 27 

lượt công dân4 (vào ngày 18/7/2022 và ngày 01/8/2022). Phân công Lãnh đạo Ban 

Tiếp công dân và cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên được 05 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. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Thông báo 

số 399/TB-UBND ngày 15/7/2022 thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 

7/2022 của UBND tỉnh (Công văn số 1774/UBND-VP ngày 19/7/2022). 

 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: 56 đơn. Kết quả phân loại, xử lý:  

 + Theo loại đơn: 52 đề nghị, kiến nghị, phản ánh; 04 khiếu nại. 

 + Theo nội dung: Hành chính: 56 đơn (trong đó: Lĩnh vực đất đai: 17 đơn; bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư: 34 đơn; Văn hóa xã hội: 02 đơn; Khác (XDCB): 03 

đơn). 

 + Theo trình tự giải quyết: Chưa được giải quyết: 53 đơn; Đã giải quyết lần 

đầu: 03 đơn; Đã được giải quyết nhiều lần: 0 đơn; 

+ Theo thẩm quyền: Đơn thuộc thẩm quyền: 53 đơn (49 đề nghị; 04 khiếu 

nại); Đơn không thuộc thẩm quyền: 03.  

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. Ban hành Quyết định thụ lý khiếu nại 04 vụ việc và giao Thanh tra 

thành phố (3 đơn), phòng TN&MT (1 đơn) tiến hành xác minh nội dung đơn. 

- Tư vấn giải quyết đơn 01 vụ (xử lý phản ánh cơ sở giết mổ gia cầm gây ô 

nhiễm môi trường tại đường Lương Thế Vinh, phường Hoàng Văn Thụ). Đối thoại 

giải quyết đơn 02 vụ (Đinh Văn Báo; Mông Văn Tăng). 

- Ban hành Quyết định huỷ bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: 01 vụ 

(Hà Văn Cựt); UBND xã Mai Pha thu hồi Kết luận nội dung tố cáo đối với nguyên 

cán bộ địa chính xã Mai Pha và Trưởng thôn Mai Thành để thực hiện rà soát lại quy 

trình giải quyết tố cáo, xác minh thêm nội dung công dân tố cáo. Báo cáo HĐND 

tỉnh kết quả giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Phúc. 

                                           
4 Trong đó đất đai: 19 lượt; GPMB: 08 lượt; xã hội: 0 lượt. 
5 Trong đó GPMB: 05 lượt; đất đai: 0 lượt; xã hội: 0 lượt. 
6 Thông báo số 870/TB-UBND ngày 25/7/2022; Thông báo số 854/TB-UBND ngày 09/8/2022  
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- Ban hành văn bản trả lời kiến nghị của công dân, Báo cáo kết quả giải quyết 

đơn 29 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 hai, Kết luận nội dung tố cáo của UBND 

tỉnh: 01. Đã thực hiện: 01 (tố cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố). 

Quyết định hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND thành 

phố: 01. Đã thực hiện: 01 (Hà Văn Cựt)  

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.  

Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức họp giao ban định kỳ vào ngày mùng 

10 hàng tháng về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư đối 

với Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch UBND các phường, xã, để kiểm tra việc 

thực hiện đồng thời kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công 

tác giải quyết đơn thư. 

 Ban hành Chỉ thị về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

thành phố.  

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”. Ban hành văn bản chấn chỉnh việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị (Công văn 

số 1822/UBND-NV ngày 25/7/2022). 

 Tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND 
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ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 

15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh.  

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 các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thông báo công khai 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022.  Trình đề nghị tặng 

Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành 

phố Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng 

Sơn.Tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản lô đất số 3, khu tập thể trường mầm non 08-

3, phường Chi Lăng, và thửa đất số 404, 405 tại Khu Tái định cư khối 9, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư văn bản cung cấp thông tin phục vụ công tác 

lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023; góp ý vào Dự thảo Danh mục dự án ưu tiên 

đầu tư thời kỳ 2021 - 2030; góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và 

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ 

chính trị; góp ý dự thảo Quyết định quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; góp ý dự 

thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ 

chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy 

động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, dự tháo 

Quyết định thay thế Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh; góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 

số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Có văn bản gửi Sở Tài chính tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế 

Thông tư 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; góp 

ý dự thảo hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán đối với các chính sách hỗ trợ đầu 

tư được ban hành tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND; góp ý dự thảo Tờ trình 

đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc quản lý, 

thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng 

đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc 

bằng tiền); tham gia ý kiến dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc tăng cường 

công tác quản lý, điều hành giá. 
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Gửi Kho bạc nhà nước Lạng Sơn văn bản tham gia ý kiến góp ý dự thảo 

Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua 

KBNN. 

Có văn bản gửi Sở Nội vụ thống kê, cung cấp số liệu về cán bộ, công 

chức, viên chức; xem xét giải quyết giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP 

đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (04 trường hợp); xây dựng bảng danh 

mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức năm 2022; góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp đề 

xuất danh mục chuyên ngành khuyến khích đào tạo CBCCVC và thu hút người 

có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh. 

 Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện các trình 

tự, thủ tục bán tài sản bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo 

phương án được phê duyệt tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; hướng dẫn 

thực hiện tinh giản biên chế. 

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã đôn đốc thực hiện đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tăng cường 

công tác quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức trên địa bàn thành phố; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thu, 

chi ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, giai đoạn 2021-2025; thực hiện đăng 

tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đề nghị báo cáo 

nhu cầu và nguồn thực hiện quỹ tiền lương năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn 

vị liên quan rà soát công tác quy hoạch viên chức quản lý ngành giáo dục đào 

tạo; đôn đốc thực hiện các nội dung kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính 

năm 2022 theo Kế hoạch đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh; 

chỉ đạo thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng và 

thu hút trình độ chuyên môn cao. 

  Thông báo công khai các khóa học đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài 

nước. Tiếp nhận 03 viên chức ngành giáo dục; điều động 02 trường hợp (01 viên 

chức; 01 công chức); biệt phái 03 trường hợp (viên chức) và thôi biệt phái 01 

viên chức. Xếp lương đối với 01 cán bộ cấp xã;  phê duyệt danh sách, mức phụ 

cấp đối với 09 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn; phê duyệt danh sách 15 Bí thư 

Chi bộ kiêm Trưởng thôn trên địa bàn xã Hoàng Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

phê duyệt danh sách 11 Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn trên địa bàn xã Mai Pha 

nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kiện toàn 04 Trưởng ban Công tác Mặt trận xã Quảng 

Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Ban hành Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 19 

trường hợp theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 
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(06 công chức Tài chính - Kế hoạch các phường, xã; 07 công chức Tư pháp - Hộ 

tịch và 06 viên chức Kế toán trường học). 

3.3. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng 

 Trong tháng 8/2022 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 7/2022; Báo cáo công tác nội 

chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 7/2022; Báo cáo sai 

phạm về đất đai tháng 7/2022. Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng từ 

01/10/2021 đến 31/7/2022 (Phục vụ Báo cáo của Ủy ban Tư pháp của Quốc 

hội); Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội, 

Số liệu từ 01/8/2021 ước thực hiện đến 31/7/2022); Báo cáo Đánh giá kết quả 

thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng 

và cải cách tư pháp. 

Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc cấp Giấy CNQSD đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất tại Khu đô thị mới Mai Pha phục vụ họp giao ban định kỳ thứ năm 

hàng tuần. 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9/2022 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra   

 Ban hành Kết luận thanh tra đối với trường trường Mầm non Hoa Hồng. 

 Chỉ đạo Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp thành phố 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, 
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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. 

Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2022 phục vụ Đoàn Giám sát HĐND 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. Tổ chức thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập theo 

Công văn số 797-CV/TU ngày 29/7/2022 của Tỉnh ủy lạng Sơn, Công văn số 

385/TTr-PCTN ngày 10/8/2022 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 

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. Báo cáo việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2022 tại thành phố phục vụ Đoàn Kiểm tra số 02 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 9/2022 và 9 tháng đầu năm 2022; 

Báo cáo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng  9 

tháng đầu năm 2022; Báo cáo sai phạm về đất đai tháng 9/2022.  

 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 

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; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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