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BÁO CÁO
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Công văn số 608/TTr-VP ngày 21/5/2019 của Thanh tra tỉnh Long
An về việc đề nghị gửi báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 về công tác thanh
tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng,
Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường báo cáo công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn
thị xã Kiến Tường như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA
1. Thanh tra hành chính
Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt
tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/11/2018, trong năm 2019 triển khai 02
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:
- Tổng số cuộc đang thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019: 01 cuộc thanh tra
về việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách đối với UBND xã Bình Hiệp
(triển khai trong kỳ báo cáo).
- Về hình thức: Theo kế hoạch. Về tiến độ: Kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn
vị; đang dự thảo kết luận thanh tra.
b) Kết luận thanh tra: 0 cuộc.
2. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp
luật về thanh tra
Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt
tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/11/2018, trong năm 2019 không có
triển khai cuộc nào về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định
của pháp luật về thanh tra.
3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về công tác thanh tra
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện
pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng: Tổng số là 49 cuộc với 1374 lượt người tham dự, ngoài ra còn tuyên truyền
thông qua họp báo cơ quan, đơn vị hàng tuần.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân
a) Kết quả tiếp công dân
Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị xã Kiến Tường đã tiếp được 111 lượt công
dân (tiếp thường xuyên 60 lượt, định kỳ và đột xuất 51 lượt).
- Xã, phường tiếp được 67 lượt công dân (tiếp thường xuyên 40 lượt, định kỳ
và đột xuất 27 lượt (Chủ tịch UBND các xã, phường)).
- Thị xã tiếp được 44 lượt công dân (tiếp thường xuyên 20 lượt, định kỳ và
đột xuất 24 lượt. Trong đó Chủ tịch UBND thị xã và thủ trưởng các đơn vị 24 lượt;
các ngành, đơn vị, Ban Tiếp công dân tiếp 20 lượt.
b) Nội dung tiếp công dân: Số vụ khiếu nại 03 vụ; tố cáo 0 vụ; phản ánh, kiến
nghị 108 vụ.
c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp dân: Số vụ việc chưa được giải quyết 72
vụ; đã được giải quyết 39 vụ.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo
a) Tiếp nhận: Tổng số đơn trong 6 tháng đầu năm 2019 là 50 đơn (cấp thị xã
42 đơn; cấp xã, phường 08 đơn), được thể hiện như sau:
- Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 43 đơn; đơn của kỳ trước chuyển sang là
07 đơn (cấp thị xã 07 đơn; cấp xã, phường 0 đơn). Trong đó đơn đủ điều kiện xử
lý là 49 đơn.
b) Phân loại đơn: Đơn khiếu nại 04 đơn (cấp thị xã 03 đơn; cấp xã, phường
01 đơn); đơn tố cáo 01 đơn (cấp thị xã); phản ánh, kiến nghị 44 đơn (cấp thị xã 37
đơn; cấp xã, phường 07 đơn). Theo nội dung đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực hành
chính 04 đơn, nội dung đơn tố cáo lĩnh vực hành chính là 0 đơn, tố cáo về Đảng là
01 đơn; theo thẩm quyền hành chính các cấp 04 đơn; theo thẩm quyền giải quyết
của cơ quan Đảng 01 đơn.
c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 02 đơn trả lời và văn bản hướng
dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền; số văn bản đôn đốc việc giải quyết 0; 01
đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền, xử lý khác; 0 đơn hòa giải cơ sở; đơn thuộc
thẩm quyền 02 đơn (cấp thị xã 01 đơn, cấp xã, phường 01 đơn).
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 02 đơn; đã giải quyết 01 đơn
(cấp xã, phường) (giải quyết bằng quyết định hành chính 01 đơn (giải quyết lần 1),
còn 01 đơn (cấp thị xã) đang giải quyết trong thời gian theo quy định của pháp
luật.
Kết quả giải quyết: Khiếu nại đúng 0 đơn, khiếu nại sai 01 đơn, khiếu nại
đúng một phần 0 đơn.
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Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: 01 quyết định
đã thực hiện xong.
b) Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền: 0 đơn.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu
nại, tố cáo
- Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt
tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/11/2018, trong năm 2019 triển khai 01
cuộc về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố
cáo. Dự kiến thực hiện trong quý IV.
5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về khiếu nại, tố cáo
- Ngày 18/12/2018, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND kế
hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa
bàn thị xã Kiến Tường năm 2019.
- Thực hiện Công văn số 6179/UBND-NCTCD ngày 25/12/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh. Ngày 10/01/2019, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Công văn số
52/UBND-TTr về việc tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại tố cáo.
- Thực hiện Công văn số 447/UBND-NCTCD ngày 25/01/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh. Ngày 18/02/2019, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Công văn số
118/UBND-TTr về việc tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải quyết các vụ,
việc khiếu nại, tố cáo đông người, phước tạp, kéo dài.
- Để phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh
tra Chính phủ xây dựng áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Long An và thị xã
Kiến Tường. Ngày 24/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 176/QĐUBND ban hành Quy chế vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại,
tố cáo trên địa bàn thị xã. Ngày 18/02/2019, UBND thị xã ban hành Công văn số
120/UBND-TTr về việc thực hiện phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã.
- Ngày 11/4/2019, UBND thị xã ban hành Công văn số 287/UBND-TTr về
việc bổ sung tiêu chí thống kê báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và Phòng, chống tham nhũng và Công văn số 288/UBND-TTr về việc thực
hiện những quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Ngày 17/4/2019, UBND thị xã ban hành Công văn số 307/UBND-TTr về
việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về công tác
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.
- Ngày 06/5/2019, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Công văn số 359/UBNDTTr về việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa
bàn thị xã theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh.
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- Ngày 10/5/2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND kiểm
tra việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư và giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với UBND các xã, phường trong 6 tháng
đầu năm 2019.
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện
pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng: Tổng số là 49 cuộc với 1374 lượt người tham dự, ngoài ra còn tuyên truyền
thông qua họp báo cơ quan, đơn vị hàng tuần.
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Công tác ban hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện
- Căn cứ Quyết định số 4646/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh.
Ngày 28/12/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc
ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã
Kiến Tường năm 2019.
- Ngày 29/3/2019, UBND thị xã Báo cáo số 74/BC-UBND đánh giá công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Ngày 10/4/2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND triển
khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng,
chống “tham nhũng vặt”.
- Việc tuyên truyền pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2019, thị xã Kiến Tường
đã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được 109 cuộc có 4.612
người tham dự. Nội dung tuyên truyền gồm: Luật Tr em; Luật Phòng, chống tham
nhũng; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Nuôi con nuôi; Luật Xử lý
vi phạm hành chính; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật Quy hoạch; Luật Cạnh tranh;
Luật Đấu giá tài sản; Luật Thủy sản; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bình đ ng giới;
Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Bộ luật Dân sự; Luật Đấu giá tài sản; Bộ luật
Lao động.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:
Những việc có liên quan đến người dân, đến cán bộ, công chức, viên chức
như: Các chế độ định mức, tiêu chuẩn, quy trình làm việc, chương trình công tác,
mua sắm công, thu, chi ngân sách… đều được tổ chức công khai bằng nhiều hình
thức như: Phát hành văn bản, công bố trong các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm
việc của cơ quan, đơn vị hoặc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng…
để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết thực hiện và giám sát việc thực
hiện.
b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
và kinh phí theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định
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117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 của Chính phủ, UBND thị xã chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ vào chế độ, định mức tiêu chuẩn được
giao tự xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản và quy chế chi tiêu nội bộ và tổ
chức triển khai thực hiện.
c) Việc thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Việc cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà và nộp lại quà tặng theo
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm
2019 trên địa thị xã Kiến Tường không có trường hợp nào nhận quà và nộp lại quà
tặng. Qua đó, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức,
viên chức và yêu cầu tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các
xã, phường nghiêm túc thực hiện.
d) Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày
26/2/2007 của Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của CBCC, viên chức làm việc trong
bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời đã trích dẫn một số nội dung trong quy
tắc như: Quy định trong giao tiếp hành chính, những việc CBCC không được làm,
những việc CBCC phải làm và niêm yết công khai trong đơn vị. Đến thời điểm
hiện nay chưa có phản ánh, khiếu nại nào của nhân dân liên quan đến quy tắc ứng
xử, quy tắc nghề nghiệp đối với CBCC đến cơ quan có thẩm quyền.
- Ngày 24/01/2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về
việc kiểm tra công vụ năm 2019. Ngày 25/02/2019, UBND thị xã ban hành Quyết
định số 256/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ thị xã năm 2019.
đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức:
Việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007
của Chính phủ và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007
của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, giao phòng Nội vụ thị xã
tiếp tục tham mưu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công
chức, viên chức trên địa bàn thị xã. Trong 6 tháng đầu năm 2019 chuyển đổi 10
trường hợp.
e) Về minh bạch tài sản, thu nhập:
UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tham mưu hướng dẫn, nhắc
nhở và theo dõi việc thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của
Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 và Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND
tỉnh Long An ban hành quy định về kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập
của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn
tỉnh kịp thời tham mưu UBND thị xã có sự chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo về Thanh tra
tỉnh, UBND tỉnh đúng theo quy định.
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Trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2018 tổng số người phải kê khai tài sản,
thu nhập là 341 người, giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 08 người, lý do giảm:
Một số cơ quan sáp nhập theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và một số cán bộ
nghỉ hưu theo quy định; tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 341 người đạt
tỷ lệ 100% số người kê khai; số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị là 341 bản (số lượng và danh sách Ban Thường vụ Thị ủy
phải kê khai là 12 người (giảm so với năm 2017 là 01 người, lý do: Nghỉ hưu theo
quy định), trong đó: 03 người thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; số lượng và
danh sách bản kê khai thuộc Ban Thường vụ Thị ủy quản lý là 160 người; số lượng
và danh sách bản kê khai của cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài
sản, thu nhập là 169 người (trong đó: Cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp thị xã là
47 người; đơn vị sự nghiệp giáo dục là 70 người; cán bộ, công chức cấp xã,
phường là 52 người)); có 78 cơ quan, đơn vị đã tổ chức kê khai và có 341 bản kê
khai đã được công khai tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị theo quy định.
f) Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để
xảy ra tham nhũng:
UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và UBND các xã,
phường tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, coi đây
là một tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá cán bộ hàng năm.
g) Việc thực hiện cải cách hành chính:
Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kiểm soát thủ tục hành
chính (gọi tắt là TTHC), UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND
ngày 17/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã. Kịp thời kiện
toàn Tổ kiểm soát thủ tục hành chính khi có sự thay đổi. Qua đó UBND thị xã
thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường kiểm soát TTHC
theo đúng quy định.
Tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời việc niêm yết công khai tại Trung tâm
Hành chính công, UBND cấp xã Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung đối với
Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cấp xã bằng hình thức như: Bảng niêm yết,
Trang thông tin điện tử đáp ứng tốt yêu cầu về minh bạch hóa quy trình, thời gian
giải quyết, thành phần hồ sơ và mức thu phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính.
Trung tâm Hành chính công thị xã bố trí máy tính có kết nối mạng để tổ chức, cá
nhân dễ dàng truy cập thông tin về thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết hồ sơ.
UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và UBND các xã, phường
niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân về
quy định thủ tục hành chính theo quy định tại thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017: Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Long An. Trong 6 tháng đầu năm 2019, không có phát sinh việc phản ánh, kiến
nghị về quy định thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.
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h) Về phương thức thanh toán tiền lương qua tài khoản:
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ
ngân sách nhà nước tính đến nay các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã đã
thực hiện trả lương qua th .
3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng
Trong 6 tháng đầu năm 2019 đơn vị thị xã Kiến Tường không có trường hợp
nào vi phạm liên quan đến tham nhũng phải bị xử lý.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng,
chống tham nhũng
Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt
tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/11/2018, trong năm 2019 triển khai 01
cuộc về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng (lồng ghép chung thanh tra trách nhiệm khiếu nại, tố cáo). Dự kiến
thực hiện trong quý IV.
5. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế
hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Tiếp tục thực hiện văn bản số 466/TTr-VP ngày 20/12/2012 của Thanh tra
tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện các văn bản về công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể,
UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham
nhũng năm 2019 gồm các văn bản: Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung
ương 5 (khóa XI), gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy
mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số
28-KH/TU ngày 29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số
21-KL/TW Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số
13/2011/CT-UBND ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Long An về tăng cường thực
hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa
bàn tỉnh Long An; Một số nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống
tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước; Đề án “Đưa nội dung phòng, chống
tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng”.
IV. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU
NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Công tác thanh tra
a) Ưu điểm:
Trong 6 tháng đầu năm 2019 đơn vị thị xã Kiến Tường chưa phát hiện tiêu
cực liên quan đến tham nhũng. Cán bộ lãnh đạo gương mẫu trong thực hiện kế
hoạch, đồng thời giáo dục những cán bộ đơn vị không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ
được giao sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.
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UBND thị xã đã chỉ đạo Thanh tra thị xã bám sát theo đó đề ra kế hoạch cho
công tác hàng tháng, hàng quý, trong quá trình công tác báo cáo kịp thời cũng như
thỉnh thị ý kiến chỉ đạo khi gặp khó khăn trong chuyên môn.
b) Những khó khăn, tồn tại, hạn chế:
Theo Quyết định của UBND thị xã về giao biên chế, đơn vị Thanh tra thị xã
được phân bổ 05 biên chế. Hiện tại đơn vị có mặt 04 biên chế phải chia sẽ làm
nhiều công việc khác nhau cho nên việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn
vị cũng như tham mưu cho UBND thị xã đôi lúc chưa kịp thời.
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tình hình khiếu nại của công dân chủ yếu diễn ra phần lớn liên quan đến đất
đai.
Hướng tới để phát huy các mặt đã đạt được, khắc phục những khó khăn trong
công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
UBND thị xã chỉ đạo các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và củng
cố tổ tiếp dân ở các xã, phường hoạt động ngày chuyên sâu hơn. Chủ tịch UBND
các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan hành chính trong phạm vi trách nhiệm,
quyền hạn được giao chủ động phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát,
phân loại cụ thể các vụ việc khiếu nại còn tồn đọng, kéo dài đề ra giải pháp cụ thể
giải quyết dứt điểm không để phát sinh thành điểm nóng.
Dự báo: Trong thời gian tới sẽ xảy ra khiếu kiện yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ
trên phần đất công (nông nghiệp) do nhà nước quản lý. Tăng cường công tác tuyên
truyền và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Nhìn chung các cấp và các ngành và xã hội ngày càng quan tâm và nâng cao
nhận thức đến công tác phòng, chống tham nhũng.
Bên cạch những mặt đạt được, việc thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng cũng còn những hạn chế như: Cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí kinh nghiệm chưa nhiều, chưa qua tập huấn chuyên môn nghiệp
vụ, kinh phí thực hiện cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí không có.
V. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA,
GIẢI QUYẾT KHIẾN NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND thị xã Kiến
Tường đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2019 như sau:
1. Công tác thanh tra
Tổ chức thực hiện kết thúc các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã đề ra và chỉ
đạo Thanh tra thị xã thực hiện các công việc chuyên môn của đơn vị theo quy định.
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2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện tốt công tác xử lý đơn và phân loại đơn:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tập trung rà soát
những đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng giải quyết dứt điểm.
- Đối với việc khiếu nại liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền cấp thị xã:
Chỉ đạo Tổ xác minh tiến hành xác minh, báo cáo Hội đồng giải quyết tranh chấp
đất đai của thị xã, Hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai tham mưu UBND thị xã
xem xét giải quyết.
- Những vụ việc đã giải quyết nhiều lần nhưng công dân không chấp hành,
khiếu kiện kéo dài: Thành lập Tổ công tác thẩm tra, xác minh nếu có cơ sở thì xem
xét giải quyết; nếu không có cơ sở thì ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại,
tố cáo gửi đến các cơ quan biết và trả lời cho công dân.
Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về khiếu
nại, tố cáo. Thường xuyên đôn dốc, nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo
trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời.
Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo
nhằm nâng cao nhận thức của công dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế các vi
phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Ban Nội Chính Tỉnh ủy và
Thanh tra tỉnh Long An về công tác phòng chống tham nhũng.
Giao cơ quan Thanh tra thị xã đôn đốc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện,
tham mưu UBND thị xã chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã,
UBND các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, UBND
thị xã Kiến Tường báo cáo về Thanh tra tỉnh tổng hợp theo dõi./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- Thị ủy;
- HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND/TX;
- CVP, P. CVP, NC. UB (Nhiên, Tấn);
- Thanh tra thị xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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