UY BAN NHAN DAN
HUYIN KBANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DEc 1p - Tçi' do - Htnh phñc

So: 209 /BC- UBND

Kbang, ngây 2A tháng 6 nám 2020

BAO CÁO
Cong tác thanh tra, cong tác tip cong dan, giãi quyêt khiu ni, to cáo và
phông, chng tham nhung 6 tháng du nàm; nhim vt,
giãi pháp 6 tháng cui näm 2020
Phn thñ nht
Kt qua cong tác 6 tháng du näm 2020
i. yE TIIANH TRA HANH CHINH VA KIEM TRA, XAC MINH
1. Thanh tra hành chmnh: Tin hành 05 cuc thanh tra hành chInh; trong do, thanh tra
theo k hotch: 01 cuc, thanh tra theo yêu cu quãn 1 04 cuc. D hoàn thânh 02 cuc, gm:
1.1. Thanh Ira viçc Iii y'c /iin ctjnli má'c tilt dçzy cüa Hiu tru'J'ng, phó H4u tru'ô'ng
các co'thgiáo dic thu3c UBND huyn.
Qua thanh tra, dã kit luçn: vic thrc hiên djnh mirc tiét day cüa Hiu trung, phó
Hiu truâng các Co s giáo dc thuc UBND huyn co bàn du'crc thrc hin theo quy djnh,
gop phân giüp can b quãn 1 các co sr giáo dic nàm bat ni dung, chuong trinh giáo diic,
tinh hmnh hQc tp cüa h9c sinh dé nâng cao hiu qua quãn l)' và dOi mcii phtxang pháp giáng
day. Tuy nhiên, vn con mt so co' s giáo dic chua minh bach trong vic th'c hin dnh
mirc tiêt dy cüa Hiu trithng, phó hiu tnrâng1 ; phân cong can b quàn 1 giãng day không
dung chuyén mon duc dão t?o. UBND huyn dà chi do chân chinh, yêu câu kiém diem
trách nhim dOi vOi nhU'ng han chê, vi pham trong vic thirc hin djnh m1rc tiét day.
1.2. Than/i tra vic chip han/i plidp lu?it v Bão hilm y tl và si' ding quft Báo hilrn
yti.
Qua thanhtra, dã kit lun: vic chp hành pháp 1ut v BHYT vâ vic sü' dung qu
BHYT tai Báo hiêm xã hi huyn và Trung tam y té huyn dà co' bàn thrc hin theo quy dlnh
cüa pháp Iut, gOp phãn nãng cao chat h.rcmg khám bnh, chüa bnh cho nhân dan, dam báo
can dôi qu BHYT. Tuy nhiên, qua thanh tra vn cOn rnt so han ché, bat cap, do là: nhflng
näm cuôi cüa thñ k' thanh tra, t' l bao phO BHYT nàm sau tuy cao hon nàm tnrO'c, nhimg
chu'a dat chi tiêu kê hoach2; dà thanh toán tiên ngày giuO'ng vu'ç't djnh mirc vi so tin là
Vic phán cong giãng dy không thông qua Hi ngh viên chrc dãu nàrn, phán cOng dy ph do nhuiig khOng th hin
trong bang phân cOng chuyên mOn và thOi khOa biêu, thai gian the hin giáng dy trOng vOl thai gian du'?c cap có thâm quyên
triu tp thani gia hc tap.
2:
Nãm 2014, dat 77,99%, chi tiêu KH là 77,42%; nãm 2015, dat 79,37%, chi tiéu KH là 78,32%; nOm 2016, dat 81,36%, chi
tiêu KH là 82,82%; nOm 2017, dat 82,33%, chi tiOu KH là 84,26%; nàrn 2018, dat 85,33%, chi tiOu KH là 88,7%; nOm 2019,
dat 85,84%, chi tiêu KH là 89,9%.

243.213.331 ctng; vic trIch chuyn và quán l, si diing kinh phi chäm sOc süc khOe ban
dâu cho các Ca sâ giáo diic con nhiêu han ch, bt cap.
UBND huyn dã chi dao chin chinh nhUng han ch& bt cp trong vic thçrc hin pháp
lut v BHYT; chi dao nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, phô bin pháp lut v
BHYT, tIch ci.rc tuyên truyn, vn dng nhân dan tham gia BHYT, dam bão t 1 bao phü
theo k hoach; tMng nht khu trr sé tin ngày giu?mg dà thanh toán vuçyt djnh mirc vào s
tin dâ b xut toán, thu hài trong thai k' thanh tra3, s tin cOn 'a là 22.804.270 dng thu
hM sung ngân sách nhà nuó'c; tin hành thanh tra vic trIch chuyn và quãn l, sir dvng kinh
phi chäm sOc sirc khêo ban du di vi các co' sO' giáo diic thuc UBND huyn.
3. Kiêm tra, xác mmli
3.1. Kilm tra, xác mini, vic câp Gily cizá'ng n1zn quyen sá' ding drng ãt sifr bla
BP 204144 ngày 03/9/2013 cüa UBND 1zuyçn.
Qua kiem tra, xác minh ddxác d.inh: Thira dt ducicc.p GCNQSDD s bla BP 204144
ngày 03/9/2013, vOi din tich 6.900m2 là khong dñng dôi tixçing sir ditng dat, không dung
nguOn gôc va thi diem s ding dat, din tIch dê nghj cap GCNQSDD khOng chinh xác4; ti,r
do ye và the hin duO'ng di trong GCNQSDD không có trong quy hoach5, UBND huyn dã
chi dao thu hôi GCNQSDD sO bla BP 204144 ngày 03/9/20 13; dông thô'i, kiên nghj xem xét
trách nhim dôi các Ca nhân CO lien quan den ni dung sai phm6.
3.2. D6i vó'i nO! dung ,'dlm tra, xác mini, chit lu'çing mOt so tuyên dithng be tong xi
máng tii xã Spai.
Qua kiê'm tra, xác ininh dd xác d,inh: Mt s tuyn diRmg be tong xi mäng t?i xä So
Pai bj xuông hu hOng, xuông cap và dä xác dnh ducic mt s nguyen nhân, dO là: mt s
cong trInh dixçc du tix và dua vào si1 ding dä 1âu7; mt s doan duOng di qua nn dAt yu, d
dc IO'n nhung khOng b trI d toán lu, len nn di.thng; cOng tác quãn l, giám sat thi cong
cOn mt s bAt cp8; tinh trang phu'ang tin giao thông Iu'u thông khi BTXM chua dü thO'i
gian dOng k& xày ra khá pM bin9; cOng tác duy tu, bão duthrig hAu nhu không dixçc thirc
hin; tInh trang xe qua tãi, thm chI cO thO'i dim là xe d ch thuO'ng xuyên km thông trén
các tuyn duO'ng nay, nhixng chua dixcic pMi hcip ngän chn, xi1 l. Ngoài ra, dà phát hin có
nguyen nhân do li trong qua trinh thi công, UBND huyn dâ chi dao, yêu cu UBND xã

tin xut toán, thu hi trong thà kS' thanh tra là: 220.409.061 dong.
Din tich thc té Ion hcm din tIch trong GCNQSDD là 704m2.
Dién tIch 567m2 (dài 81m, rng 7m).
6
: Dê ngh xem xOt trách nliim dáng viên dôi v&i 7 truUng hop, triên khai quy trinh kim diem trãch nhim 01 cOng chirc
(khong phãi là dãng viên).
: Dãu tu dua vào sr diing tü näm 20 12, 2013.
:Giám sat chua thuOng xuyén, bang phLrong pháp trirc quan, không Co chuyên mOn và kinh nghim quãn l, giám sat, khOng
kiOm djnh chat luçng be tong.
: Hin trng cOn hin h0u vt IOn bach xe trên mt du&ng.
:S
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chin chinh trong vic quán l, giám sat dAu tix; quán l, str diing cong trInh; yêu cu don v
thi cong khc phiic hang mijc hu hông do lôi thi cong.
3. V don dtc xfr 1 sau thanh tra
3.1. V trácli nhiêm hành ch,'nh
Ca quan có thm quyn dã kim dim, kt lun ni dung sai pham di vâi các cá
nhân có lien quan'° trong vic xây drng, thm djnh, kim tra h so' d nghj cp GCNQSDD
s bla BP 204144 ngày 03/9/2013; kim dim trách nhim di vâi các cá nhân không minh
bach trong vic thijc hin djnh mtrc tit day.
3.2. V trácli n1iim vat ch&.
Dä thu hi GCNQSDD s bla BP 204144 ngày 03/9/2013 " dang yêu câu chU th cO
trách nhim quãn l din tIch duçc cp GCNQSDD sO bIa 204144 ngày 03/9/2013 bàn giao
dt cho Nhà nuâc tai thrc dia.
Sau khi khu tr1r s tin dä bj xut toán, thu hi, sé, tin ngày giuàng thanh toán vxç1t
djnh mirc con lai là 22.804.270 dtling dä thu hi sung ngân sách Nhà nufYc.
Dang chi do 1p h so' yêu cu don vj thi cong khc phiic tInh trng xung cp
thrng be tong xi mäng tai xä So' Pai do 1i thi cong.
II. CONG TAC TIEP CONG DAN
1. Cong tác tiêp cong dan
Chi dao và thirc hin nghiêm tue vic tip cong dan theo quy djnh cüa pháp lut v tip
cOng dan. Trong do, Chü tjch UBND huyn tip cong dan djnh k' vào ngày 15 Va ngày 30
hang tháng; chi dao Ban tip cong dan huyn, thu tnthng các co' quan quãn 1 nhà nuo'c thuc
UBND huyn và Chü tjch UBND các xa, thj trn thirc hin ch d tip cOng dan djnh k cUa
ngixäi dung du và tip cOng dan thuO'ng xuyên t?i trii sO' lam vic; phân cOng lânh dao
UBND huyn cüng các ngành lien quan duy trI Ijch tip cong dan djnh ki vào sang thir Bay
hang tun; chi do các co' quan lien quan tham gia day dU các hot dng tiêp cong dan cüa
nguO'i dirng du cp üy và Thi,r?mg tnrc HDND theo quy djnh cüa pháp lut.
Sáu tháng du näm, toàn huyn dA tip 102 krç't cOng dan dn kin ngh, phãn ánh'2.
Trong do, cp huyn tip 24 lup't'3, cp xa tip 78 lut14. Ni dung kin nghj, phãn ánh càa
cong dan chü yu lien quan dn tranh chip dAt dai, thirc hin thu tiic hành chInh v dAt dai.
0:

Dà kt 1u.n 02 tru'mg hçip vi phm dn m1rc do khin trách, nhixng do ht thyi hiu ky 1ut nén khong xü 1, kiêm diem
trách nhim 06 tnràng hçp.
Nguôi ducyc cap GCNQSDD d tr nguyen ncp Ii GCNQSDD và bàn giao dat cho chU the Co tràch nhim quàn 1, khong
dê ngh bôi thu&ng, h tro tài san, chi phi dâutu' trên dat.
12
: Tang 9 lut so vOi cOng kS' näm 2019.
Tang 1] Iut so vâi näm 2019.
Tang 20 luqt so vài cOng kS' nãm 2019.
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Qua cong tác tip cong dan dä trâ Ryi, giãi thIch cii th nhUng kin nghj, phán ánh cüa cong
dan; nhU'ng ni dung phãi kim tra, xác minh d chi do các co quan lien quan, UBND các
xã, thj trn phi h?p kim tra, xác minh cii th và trã 1?yi, giãi quyt theo quy djnh, nhân ducc
si.r dng thu.n cüa cong dan, không phát sinh khiu ni, t cáo trong cong tác tip cong dan.
2. Tiêp nhn và xfr 1 don dmi khiu ni, to cáo.
- Don k' triiic chuyn sang: 02 don kin nghj.
- Don tip nhn trong ks':
19 don'5. Trong do, kin ngh: 17 do&6, to cáo 02 don17.
- Tang s don phãi xir l: 21 don kiên nghj. Trong do:
+Chuyn co' quan khác giãi quyt theo thm quyn: 14 don.
+Do'n thuc thm quyên giái quyt cüa UBND, Chü tjch UBND huyn: 07 don, gm,
kiên nghj, phãn ánh 05 don, to cáo 02 don.
III. GIAI QUYET KHIEU NI, TO CÁO
1. Giãi quyh khiu ni: Không phát sinh.
2. Giãi quyt t cáo: Qua râ soát, phán 1oi don, có 02 don có ni dung th cáo. Tuy
nhiên, ni dung to cáo xuât phát ti.'r vic viii vic giãi quyêt khiêu nai dâ duçic giái quyêt dung
thâm quyên, trinh tir, thu tic theo quy djnh cUa pháp 1ut nhi.rng ngui khiéu nai không dong
ma chuyn sang t cáo ngix?i cIA giãi quyêt khiêu nai ma ngirô'i to cáo không cung cap ducyc
thông tin, tài 1iu, chimg ci.ir dê xác dnh nguO'i giái quyet khiêu ni cO hành vi vi phm pháp
1ut, nên không thii 1, mA chi do to chi'rc dOi thoai d giãi thIch cho cong dan.
IV. CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG
1. V tuyên truyn, phO biên pháp 1ut phông, chOng tham nhUng
Tip tic chi do trin khai thirc hin Dé an tuyên truyên, phô biên vA giáo dc pháp
1ut ye phàng, chOng tham nhüng giai don 2019- 2021 18
Chi do Trung tam VAn hóa- thOng tin- the thao huyn tuyen truyên, ph bin pháp
1ut ye phông, chOng tham nhüng trên song phát thanh, truyen hInh huyn; yêu câu Hi dOng
tuyên truyên, pho biên vA giao diic pháp 1ut huyn, UBND các xA, thj trán lông ghép các ni
dung tuyên truyên, phô biên pháp Iut ye phông, chOng tham nhüng trong chixong trInh tuyên
truyên, phO biên vA giáo dijc pháp Iut theo kê hoch.
2. V thirc hin các giãi pháp phông ngira tham nhung
DA ban hAnh vAn ban chi do yêu cu các co' quan, don vj thuc huyn, UBND các xA,
thj trán cOng khai, minh bch các vAn ban chi do, các nOi dung hot dng; ban hAnh danh

Tang 07 don so vó càng kS' 2019.
TAng 05 don so vài cüng kS' nAm 2019.
17
: TAng 02 dan so vài càng kS' nAm 2019.
8
: DA to chtrc hal Hôi nghj tuyAn truyAn, phO biAn pháp lut ye phông, chong tham nh0ng vói 180 Iut nguOi tham gia.
16:
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miic vAn bAn, tAi 1iu phAi cong khai theo quy djnh cüa pháp luat, tao diu kin thuân Jçi cho
cac th chirc và cong dAn giAm sat hoat dng cüa các co' quan nhà nuOc.
Thuô'ng xuyên kim tra, chn chinh viêc thirc hin quy täc üng xi:r, quy tc dao dirc
nghé nghip cüa cAn b, cong chirc, viên chirc.
Kin nghj xem xét trAch nhim ngixi dirng du'9 d xAy ra hành vi tham nhüng trong
nibco'quan.
Thi.rc hin Juan chuyn vi trI cong tác, Juan chuyên vi trI vic lam dôi vó'i các tnrO'ng
hcTp phAi Juan chuyên theo quy djnh cüa phAp luat ye phông, chông tham nhüng20.
3. PhAt hin vA xtr 1 hAnh vi tham nhung: Không.
V. DANH GIA CHUNG
1. Nhfrng kt qua dã dt thrçrc
1.1. V than/i Ira hành clilnh và kim Ira, xdc mini,
Ni dung thanh tra dAm bAo tr9ng tam, trQng dim, tap trung vào nhng lTnh virc nhy
cAm, d phát sinh tiêu circ. Kp thi chi dao t chirc các cuc thanh tra, kim tra, xAc minh
theo yêu cu quAn l.
Qua trinh thanh tra duçic trin khai dung quy trinh, không gAy cAn tth dn hoat dng
bInli thung cüa di tng thanh tra, k& Juan thanli tra dAm bAo tInh khách quan, minh bach,
dung phAp luat, phü hp vó'i diu kin cii th cüa da phuang, vic xr l sai phm qua hoat
dng thanh tra vera dAm bAo tInh nghiém minh cüa phAp luat, vira dAm bAo giAo dic vA phOng
ngi1ra chung.
Vic thirc hin các kin nghj qua hoat dng thanh tra du?c chü trQng dUng mi.rc, cac
kin nghj qua hoat dng thanh tra duçc các di tucvng thanh tra dng thuan vA thirc hin
nghiêm tUe.
1.2. V cong tác 1iêv cOng dan, p/ian loçii và xü' lj cTon.
Cong tAc tiêp cOng dan ducic thrc hin nghiêm tUc; kin nghj, phAn ánh cUa cOng dAn
dA diiçc trA IO'i, giAi thIch cii th& nhan duçic sr dng thuan cUa cong dan.
Vic xir I, phân 1oi dan duçic thrc hin chat chë, dUng phAp luat, ni dung kin nghj,
phAn Anh không thuc thm quyn dA CO vAn bAn chuyn cho ca quan có th.m quyn giAi
quy&; dan thuc thm quyn giAi quy& dA ducc trA Ru, giAi quy& kjp th?i.
1.3. Cong tác giãi quylt khilu nli, th cáo
Dan có ni dung t cáo nhing khOng dU diu kin thii I dA ducuc t chirc di thoai kjp
thui.
1.4. V cOng tác du Iran/i phàng, ch6ng I/jam n/iüng

Ca quan CO thâm quyOn dã két ]un ni dung sai phm va xu 1 k' 1u.t bang hInh thi.'rc khiên trách 01 trumg hcrp.
Dä luân chuyn dja bàn cOng tác dOi vO 06 cOng chO'c (04 cOng chirc Tài chInh — Ngân sách, 02 cong chOc Dia chinh —
xay dmg), luOn chuyOn vj trI vic lam dôi vài 02 cOng chtrc Tài chInh — ngân sách.

20
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Cong tác du tranh phông, cMng tham nhQng thxçc quan tam chi dao; cong tác tuyen
truyn, pM bin và giáo dic pháp lut duçc tang cuing. Các giãi pháp phông ngüa tham
nhüng ducic trin khai chat chê, trách nhim cüa ngu'è'i dirng du d xãy ra tham nhüng dtrcc
d nghj xü 1 theo quy djnh cüa pháp Iut.
2. Khó khãn, h,n ch và nguyen nhân
Vic khc phiic hu qua trong vic cp giy chiling nhn quyn sü d11ng dt trái pháp
1ut vn cOn khó khAn21, do chua Co sir dng thun cüa ngui thxçc cp GCNQSDD hoc
GCNQSDD da duqc tM cMp ti t chirc tin diing, vic ap diing giãi pháp hành chInh trong
vic thu Mi GCNQSDD dã cp trái pháp 1ut d phát sinh khiu kin và trách nhim vt chit.
Vic t chc thu Mi dt do 1n chim rrng tir nhiên truc day cOn mOt s bt cp22,
nguyen nhán do dO'i song cüa nguO'i sü' drng dt, chü yu là dng bào Bah Nar cOn nhiu khO
khàn, không có dt hoc thiu dt san xut ngoài din tIch ln chim.
Cong tác tip cong dan cüa các xä tuy duqc thirc hin nghiêm tüc, nhung tInh trng
cong dan lien h vOi cp huyn d yêu cu giái quyt cong vic thuc trách nhim cüa xâ cOn
xáy ra pM bin.
Mt s triRrng hcrp khiu nIi hành chInh, tranh chp dt dai tuy cia duçc cp có thm
quyn giái quyt theo dung quy djnh cüa pháp lut, nhung vn c tmnh khiu kin kéo dài,
them chI chuyên sang hinh thirc t cáo vi tam 1 "d may", gay khó khän cho hoat dng
tip cong dan.
Phn thfr hai
Nhim v11, giãi pháp 6 tháng cuOi nm 2020
1. Thanh tra hành chInh vã kim tra, xác minh
Chi dao thirc hin nghiêm tüc k hoach thanh tra näm 2020 cia duçic phé duyt; dng
thai, M chi'rc các cuc thanh tra, kim tra, xác minh theo yêu cAu quân 1 nhm phát hin, xu
I các trung hap vi pham, gop phn giáo diic, phông ngira chung.
Chi dao tuân thu quy trInh, thu tic trong qua trInh thanh tra, dam bão tInh cong khai,
minh bach và dung thm quyn. Kt lun thanh tra dam báo tInh khách quan, trung thirc phü
hap vâi các quy dinh cüa pháp lut và tInh hInh th cüa dja phuang.
Tiên hành phUc tra vic thirc hin kt 1un thanh tra; tp trung tuyên truyn, vn dng
thu Mi GCNQSDD cia cp không dung pháp lut và ch.n chinh nhU'ng han ch& vi pham
trong cOng tác quan l dt dai.
2. Cong tác tip cong dan; phãn 1oi Va xfr 1 do'n.

Hin con 07 GCNQSDD cap không dung pháp Iu.t chua thu hôi ducic.
: Tp trung tai dla bàn xã Nghia an.

21:
22
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Thirc hin nghiêm tüc ch d tip cong dan thu?mg xuyên và tip cong dan djnh k' cüa
ngi.râi di'xng du theo dUng quy djnh; duy tn vic tip cOng dan cUa lãnh dao UBND huyn
vào sang thir Bay hang tun; phân 1oi, xi I dn theo dUng nOi dung vâ dUng thm quyn.
Tin hành các cuc thanh tra trách nhim thU tming trong cOng tác tip cong dan, giái
quy& khiu nai, t cáo theo k hoach dä thxçc phê duyt.
3. Cong tác giãi quyt khiu nti, t cáo
Tang cu?mg vic tip xUc, di thoai vi cOng dan; chi dao thixc hin nghiêm tUc vic
thii 1, giái quyt khi&u nai, t cáo theo dUng thm quyn, dUng ni dung, không d phát sinh
dim nóng xuât phát tr nguyen nhân khiu nai, th cáo.
4. Cong tác phông, chng tham nhung.
Nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut ye phông, chéng tham
nhüng; thirc hin nghiêm tUe vic cong khai, minh btch danE m11c tài 1iu và hot dng cUa
cci quan nhà nix9c, tio diu kin thun Igi cho các th chirc, Ca nhân giám sat hot dông dng
cUa co' quan, cong chirc nhà nuOc.
Kt hcp cOng tác thanh tra hành chInE, cOng tác giái quyêt khiêu nai, to cáo vài cong
tác phOng, chng tham nhüng, xi1 l nghiêm di vâi hành vi tham nhüng, xác djnh rO trách
xãy ra hành vi tham nhfing cUa can b,
nhim cUa ngixài dirng du co' quan, dja phucing
cong chrc, viên chiIrc thuc thm quyn quân i'4f
Noi n/ian:
- TT Huyn üy;
- TT HDND huyên;
- Chü tch, các PCT, các Uy viên
UBND huyn;
- Ban TT UBMTTQVN huyn;
- Các dai biu HDND tinh duGc bu tai
huyn;
- Các dai biu HDND huyn Khóa VII;
- Thanh tra huyn;
- Lu'u: VT, TH, VP.
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