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BÁO CÁO 
Kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện kết luận sau thanh tra và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2020 đến nay

(Báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX)

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND huyện 
về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 và chương 
trình công tác năm 2022. Thường trực HĐND huyện đã ban hành quyết định thành 
lập Đoàn giám sát “việc thực hiện kết luận sau thanh tra và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 
và UBND các xã, thị trấn từ năm 2020 đến nay”. Đoàn giám sát đã xây dựng kế 
hoạch, xây dựng và gửi đề cương yêu cầu báo cáo đồng thời tiến hành giám sát 
qua văn bản đối với các phòng chuyên môn của UBND huyện và UBND 18 xã, thị 
trấn trong huyện.

Thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nhà 
nước về thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết 
luận, kiến nghị sau Thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
thuộc thẩm quyền của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Từ đó đề xuất, 
kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về 
Thanh tra, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau Thanh tra và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:

I. VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

Căn cứ vào yêu cầu của đoàn, đến ngày 15/10/2022 cơ bản các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã thị trấn đã xây dựng xong báo 
cáo kết quả thực hiện gửi về Đoàn giám sát (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện). 

Qua giám sát các báo cáo cho thấy: Cơ bản các báo cáo gửi về đoàn đã bám 
sát vào đề cương của Đoàn giám sát, tuy nhiên nội dung cụ thể của một số cơ quan 
chuyên môn và một số xã, thị trấn chưa được thể hiện đầy đủ trên báo cáo, còn 
phản ánh chung chung, chưa chi tiết, chưa cụ thể, số liệu thiếu thống nhất, còn 
phải chỉnh sửa nhiều lần. Sau nghiên cứu thảo luận Đoàn giám sát thống nhất lựa 
chọn giám sát trực tiếp đối với 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 
(Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh Tra huyện) và UBND 04 xã: Đồng 
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Quang, Nhật Tân, Gia Khánh, Tân Tiến. Tại các buổi giám sát các cơ quan, đơn vị 
được giám sát đã bố trí địa điểm, thành phần làm việc, chuẩn bị các tài liệu có liên 
quan, báo cáo giải trình các ý kiến thành viên đoàn giám sát nêu ra.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tham mưu triển khai, ban hành các văn bản quản lý chỉ đạo 
điều hành.

Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về thanh tra, 
thực hiện kế luận sau thanh tra và giải quyết đơn thư KN, TC của công dân, trong 
các năm 2020, 2021 và trong 9 tháng đầu năm 2022 các cơ quan chuyên môn của 
UBND huyện đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu giúp Huyện ủy, 
UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra và giải quyết 
đơn thư KN,TC trên địa bàn

- Đầu các năm, Thanh tra huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND báo cáo 
BTV Huyện ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (Mỗi năm 01 chỉ thị); tham 
mưu giúp Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 
25/8/2020 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Gia Lộc.

- Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh, hàng 
năm vào trung tuần tháng 10, Thanh tra huyện đều chủ động bố trí công việc khảo 
sát thực tế và dự kiến xây dựng Kế hoạch Thanh tra cho năm sau trình Chủ tịch 
UBND huyện chỉ đạo và gửi kế hoạch dự kiến thanh tra cho Thanh tra tỉnh để 
thống nhất các cuộc thanh tra trên địa bàn huyện tránh chồng chéo theo quy định. 
Sau khi có văn bản thống nhất, Thanh tra huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND 
huyện ban hành quyết định phê duyệt KH Thanh tra cho năm sau.

Trong 03 năm, Chủ tịch UBND huyện ban hành 06 quyết định phê duyệt 
KH thanh tra, điều chỉnh, bổ sung KH và thanh tra chuyên đề , cụ thể ban hành 03 
quyết định phê duyệt KH thanh tra năm 2020, 2021, 2022; 01 quyết định điều 
chỉnh KH Thanh tra năm 2020; 01 Quyết định bổ sung KH Thanh tra năm 2021 và 
01 quyết định thanh tra chuyên đề năm 2022.

-  Mỗi một vụ việc phát sinh, VP HĐND&UBND phối hợp với Thanh tra 
huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm 
vụ và đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư KN, TC của công dân trên địa bàn.

- Hàng năm đều tham mưu xây dựng ban hành và triển khai kế hoạch về 
thực hiện tuyên truyền phổ biến Pháp luật về tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, 
tố cáo và Phòng chống tham nhũng; Tham mưu cho UBND huyện mở các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ, tìm hiểu chính sách pháp luật trên các lĩnh vực như tư pháp, giải 



3

phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư KN, TC cho đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn; 
Giao cho các cơ cuan chuyên môn phối hợp với thành viên Hội đồng giáo dục 
pháp luật huyện và đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền về Luật Tiếp công 
dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng… và các văn 
bản thi hành Luật khác của các cấp các ngành đến các tầng lớp nhân dân trong 
huyện, góp phần ổn định tình hình các địa phương trong huyện.

- UBND các xã, thị trấn trong huyện cũng đã chấp hành và thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư KN, TC của công dân và thực 
hiện kết luân sau thanh tra theo chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, lồng ghép 
việc tuyên truyền pháp luật về giải quyết KN, TC trong các hội nghị của địa 
phương, tăng cường và đề cao công tác hòa giải đối thoại ngay trong thôn xóm. 

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện.

2.1. Về công tác Thanh tra.

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra, vào quý IV hàng năm cơ quan 
Thanh tra huyện chủ động rà soát tình hình xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ 
tịch UBND huyện phê duyệt và báo cáo Thanh tra tỉnh để thống nhất kế hoạch 
thanh tra năm sau. Nội dung các cuộc thanh tra cơ bản đảm bảo tính toàn diện trên 
các lĩnh vực, trong đó thường xuyên xây dựng các cuộc thanh tra trách nhiệm của 
thủ trưởng các cơ quan và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành 
các quy định về giải quyết đơn thư KN, TC, việc thực hiện kết luận sau thanh tra 
và giải quyết KN,TC.

Trong các năm 2020, 2021 và năm 2022, UBND huyện ban hành 6 quyết 
định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung KH thanh tra và Thanh tra chuyên đề theo yêu 
cầu với tổng số 34 cuộc thanh tra, trong đó:

Năm 2020, đầu năm phê duyệt 12 cuộc thanh tra, cuối năm điều chỉnh giảm 
nội dung của 01 cuộc thanh tra hành chính; 

Năm 2021, đầu năm phê duyệt 10 cuộc thanh tra, cuối năm quyết định bổ 
sung 01 cuộc thanh tra hành chính; 

Năm 2022, đầu năm phê duyệt 10 cuộc thanh tra, giữa năm quyết định bổ 
sung 01 cuộc thanh tra chuyên đề về mua sắm vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, 
vacxin, thuốc phòng, chống dịch covid - 19 theo sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh.

Kết quả thực hiện:

- Đến thời điểm giám sát Thanh tra huyện đã triển khai 33/34 cuộc thanh tra

- Số cuộc thanh tra đã xong và ban hành kết luận thanh tra theo qui định 
32/33, trong đó: 

+ Năm 2020 kết luận 11/12 cuộc thanh tra đã triển khai năm 2020.
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+ Năm 2021, kết luận 11/11 cuộc thanh tra đã triển khai năm 2021.

+ Năm 2022, kết luận 08/10 cuộc thanh tra đã triển khai năm 2022 (Trong 
đó có 01 cuộc thanh tra chuyên đề).  

 Như vậy, đến thời điểm giám sát cơ quan chuyên môn rất tích cực triển 
khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo qui định của pháp luật. Mặc dù chưa hết 
năm 2022 nhưng đã triển khai được 33/34 cuộc thanh tra theo quy định. Đã ban 
hành kết luận được 30/33 cuộc thanh tra đã triển khai. Còn 03/33 cuộc thanh tra đã 
triển khai nhưng chưa có kết luận thanh tra (trong đó có 01/12 cuộc thanh tra đến 
thời điểm giám sát chưa ban hành được kết luận thanh tra khi triển khai thực hiện 
KH thanh tra năm 2020: Cuộc thanh tra công tác quản lý tài chính và quản lý đầu 
tư xây dựng tại xã Đồng Quang; còn 02/10 cuộc thanh tra đã triển khai năm 2022 
đang trong thời hạn thanh tra). Đến thời điểm giám sát còn có 01/34 cuộc chưa 
quyết định thanh tra.

Qua giám sát cho thấy: 

- Các quyết định phê duyệt KH Thanh tra từ năm 2020 đến 2022 đều được 
phê duyệt trước ngày 15/12 năm trước là đảm bảo thời gian theo quy định của 
pháp luật. Các cuộc Thanh tra được phê duyệt thống nhất với văn bản của Thanh 
tra tỉnh. Số lượng các cuộc thanh tra hàng năm phù hợp với việc cân đối nguồn lực 
và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, quá trình tham mưu xây dựng và phê duyệt kế 
hoạch thanh tra hàng năm chưa thực sự bám sát vào định hướng của Thanh tra 
Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Các Quyết định phê duyệt kế hoạch Thanh tra hàng năm tuy đã quan tâm đến 
công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan phòng ban chuyên môn và 
chủ tịch UBND các xã thị trấn trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC và 
thực hiện kết luận sau thanh tra song số lượng cuộc thanh tra này rất ít (mỗi năm chỉ 
thanh tra trách nhiệm 01 phòng và 02 xã). Bố trí dành nhiều cuộc Thanh tra và nhiều 
đơn vị thanh tra quản lý thu chi ngân sách, thu các khoản đóng góp và quản lý đầu tư 
xây dựng mà ít quan tâm đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn (Mỗi năm chỉ xây 
dựng 01 cuộc thanh tra về công tác quản lý đất đai của 01 đơn vị. Riêng năm 2022, 
không xây dựng kế hoạch Thanh tra về công tác quản lý đất đai).

- Nhìn chung các cuộc thanh tra đều được triển khai đúng theo kế hoạch 
thanh tra đã được phê duyệt. Kết thúc các cuộc thanh tra cơ bản ban hành kết luận 
thanh tra và định kỳ báo cáo kết quả thanh tra với Chủ tịch UBND huyện. Tuy 
nhiên còn để xảy ra tình trạng chậm kết luận thanh tra (Cuộc thanh tra quản lý thu 
chi ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại xã Đồng Quang được triển khai từ 
năm 2020, đến nay chưa kết luận). Tháng 11/2021, Trong khi cuộc thanh tra còn 
lại của năm 2020 chưa hoàn thành tiếp tục trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt 
bổ sung thêm 01 cuộc thanh tra hành chính là chưa phù hợp. 
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2.2. Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong những năm qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân thuộc thẩm quyền được Chủ tịch UBND các cấp từ huyện đến cơ sở 
được quan tâm chỉ đạo xem xét giải quyết. Công tác tiếp nhận, phân loại theo dõi, 
xử lý đơn thư có nhiều cố gắng và ngày càng thực hiện có nền nếp. Những đơn thư 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan QLNN đều được hướng dẫn kịp 
thời hoặc chuyến đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. 

Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết đều được các cấp các ngành quan 
tâm triển khai thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật. 

- Tổng số đơn nhận được từ 2020 đến tháng 9/2022 là 290 đơn (ĐN 216; 
KN 21; TC 53), cụ thể:

+ Đơn từ năm 2019 chuyển sang 14 đơn (ĐN 10; KN 0; TC 4))

+ Năm 2020 là 90 đơn (ĐN 77; KN 0; TC 13)

+ Năm 2021 là 94 đơn  (ĐN  72;  KN 03; TC 19)

+ 9 tháng đầu năm 2022 là 92 đơn  (ĐN 57; KN 18; TC 17)

- Đơn có nội dung trùng, không đủ điều kiện giải quyết, không thuộc thẩm 
quyền giải quyết; đơn mạo danh là 61 đơn (ĐN 40; KN 02; TC 19), cụ thể

+ Năm 2020 là 13 đơn (ĐN 10; KN 0; TC 03)

+ Năm 2021 là 26 đơn  (ĐN  17;  KN 0 ; TC 09)

+ 9 tháng đầu năm 2022 là 22 đơn  (ĐN 13; KN 02; TC 07)

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan QLNN 229 đơn (ĐN 176; 
KN 19; TC 34), cụ thể: 

+ Năm 2020 là 91 đơn (ĐN 77; KN 0; TC 14)

+ Năm 2021 là 68 đơn  (ĐN  55;  KN 03 ; TC 10)

+ 9 tháng đầu năm 2022 là 70 đơn  (ĐN 44; KN 16; TC 10)

- Kết quả đã xem xét giải quyết : 

+ Năm 2020 là 83 đơn (ĐN 72; KN 0; TC 11) 

+ Năm 2021 là 65 đơn (ĐN 52; KN 03; TC 10) 

+ 9 tháng đầu năm 2022 là 63 đơn (ĐN 40; KN14; TC 09)

- Các đơn đang xem xét giải quyết: 18 đơn (ĐN 12; KN 02; TC 4) 

Trong đó: + Cấp huyện: là 8 đơn (ĐN 04; KN 01; TC 03); 

               + Cấp xã là 10 đơn (ĐN 08; KN01; TC 01); 
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Qua giám sát thấy: Nhìn chung các đơn thư KN, TC của công dân gửi đến 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được các cấp chủ động phân loại, xử lý và 
giao việc theo quy định của pháp luật. 

Quá trình xem xét, giải quyết các cấp có thẩm quyền cơ bản bám sát các 
quy định của pháp luật từng thời điểm phát sinh vi phạm, vận dụng linh hoạt, các 
quy định của pháp luật trong giải quyết công việc. Chủ động, tích cực phối hợp 
với địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội làm tốt công tác tư 
tưởng nhằm tuyên truyền, vận động, hòa giải, kết quả nhiều vụ việc được hòa giải 
thành ngay từ cơ sở. Tăng cường, đẩy mạnh công tác đối thoại, đối chất trong quá 
trình giải quyết. Kết quả các đơn được xem xét giải quyết hàng năm đạt tỷ lệ cao. 
Kết quả trên góp phần không nhỏ trong việc ổn định tình hình ở địa phượng, tạo 
điều kiện cho KT-XH phát triển, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có nhiều tồn tại hạn chế 
thể hiện rất rõ trong quá trình tham mưu giải quyết các vụ việc, cụ thể: 

- Có những vụ việc đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết và trả lời 
công dân rất nhiều lần nhưng công dân vẫn chưa thỏa mãn và vẫn tiếp tục khiếu 
kiện kéo dài

- Nhiều vụ việc đã được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng khi 
công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc khởi kiện ra tòa án 
nhiều vụ việc bị cấp có thẩm quyền hủy, cải sửa hoặc trả lại giải quyết tiếp.

- Một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện và một số phòng chuyên môn thuộc 
UBND huyện chưa thực hiện nghiêm túc việc mở sổ theo dõi, phân loại, xử lý 
đơn, phân công công việc giải quyết đơn và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết 
đơn. Còn nhầm lẫn giữa các đơn thuộc thủ tục hành chính và đơn kiến nghị, đề 
nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo.

- Khi được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết có có tư tưởng đùn đẩy, né 
tránh trách nhiệm, vòng vo. Nhiều vụ việc báo cáo đã xem xét giải quyết nhưng 
công dân vẫn còn ý kiến, giải quyết không dứt điểm. Nhiều vụ việc kéo dài thời hạn 
giải quyết rất nhiều năm đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết để trả lời công dân.

2.3. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
huyện và UBND các xã, thị trấn cho thấy: 

- Chưa mở sổ theo dõi thực hiện các kết luận, kiến nghị sau Thanh tra, điều 
tra, kiểm toán, giám sát của các cấp có thẩm quyền trên địa bàn huyện trong thời 
gian qua (Trừ việc báo cáo theo dõi các kết luận thanh tra có kiến nghị xử lý do 
Thanh tra huyện phát hành)
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- Không theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Kết quả báo cáo theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra và 
quyết định giải quyết KN, TC của công dân mà Thanh tra huyện tổng hợp báo cáo 
như sau:

- Tổng số kết luận ban hành có vi phạm cần phải xử lý từ năm 2020, 2021 
và 9 tháng đầu năm 2022: 19 Kết luận (năm 2020 có 9 kết luận; năm 2021 có 8 kết 
luận và 9 tháng đầu năm 2022 có 02 kết luận thanh tra) phải thực hiện.

- Phát hiện sai phạm tổng số tiền là 1.329.501.000 đồng, trong đó kiến nghị 
xuất toán thu hồi về TK tạm giữ của Thanh tra huyện chờ xử lý 160.834.000 đồng 
và kiến nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các công 
trình giảm trừ quyết toán 1.168.667.000 đồng 

- Kết quả thực hiện: Đã thu hồi về TK tạm giữ của Thanh tra huyện tại 
KBNN là 160.834.000đồng/160.834.000 đồng và đã thực hiện giảm trừ giá trị 
quyết toán khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư một số công trình xây dựng số tiền 
823.747.000 đồng/1.168.667.000 đồng

Qua giám sát cho thấy thời gian qua, trên địa bàn huyện mặc dù huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện quan tâm, chú trọng và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo đồng thời ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cấp, các ngành chủ động, tích 
cực tăng cường công tác thực hiện kết luận kiến nghị sau thanh tra và quyết định 
giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo song sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa thực sự tích 
cực, chưa thực sự coi trọng công tác này. Không theo dõi và không mở sổ theo dõi 
các kết luận, kiến nghị, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
huyện. Chỉ theo dõi một số kết luận thannh tra do Thanh tra huyện ban hành.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế:

1.1. Về công tác Thanh tra.

Còn có cuộc thanh tra kéo dài thời gian thanh tra, chậm kết luận, vi phạm 
thời gian thanh tra theo quy định (từ 2020 đến nay chưa kết luận) dẫn đến chưa 
phát huy hết được mục đích, yêu cầu của công tác thanh tra. 

Công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các phòng chuyên môn và 
chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã được đặt ra và tiến hành thanh tra theo quy 
định. Qua thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và chỉ ra biện pháp khắc phục 
nhưng không thực hiện việc phúc tra thực hiện kết luận sau thanh tra nên kết quả 
không đạt yêu cầu thực  hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Các khuyết điểm, vi 
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phạm không được khắc phục mà còn ngày càng vi phạm nhiều hơn, hoặc có khắc 
phục nhưng rất chậm. 

1.2. Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Việc theo dõi phân loại đơn thư ở một số địa phương còn nhầm lẫn cả về 

thẩm quyền và nội dung, còn có địa phương, đơn vị chưa phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho cán bộ trong việc tiếp nhận phân loại theo dõi đơn thư.

Một số vụ việc thời gian giải quyết kéo dài, chậm gây bức xúc trong công 
dân, có vụ việc để kéo dài đến nay không có hướng giải quyết; Một số lãnh đạo 
địa phương còn né tránh trách nhiệm trong quá trình giải quyết đơn thuộc thẩm 
quyền, còn có tư tưởng đùn đẩy lên cấp huyện.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn chưa đầy đủ, một số vụ việc đã 
được các cấp các ngành xem xét trả lời nhưng đến nay vẫn còn ý kiến. Công tác 
tuyên truyền phổ biến pháp luật ở một địa phương chưa được thực hiện thường 
xuyên, chất lượng chưa cao.

1.3. Về thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác theo dõi, tổng hợp các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau 
thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đầy đủ, chưa có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các ngành liên quan dẫn đến việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị 
chưa nghiêm túc, chưa kịp thời và chưa triệt để.

2. Nguyên nhân
2.1 Nguyên nhân khách quan
Một số nội dung đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý 

của nhiều năm trước, trải qua nhiều thời kỳ, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ gây khó 
khăn cho việc xác minh kết luận.

Tình hình dịch bệnh covid - 19 kéo dài trong các năm 2020, 2021 và quý I 
năm 2022 ảnh hưởng đến thời gian giải quyết của các cơ quan đơn vị.

2.2 Nguyên nhân chủ quan.
Trong công tác giải quyết đơn thư KN, TC còn có tư tưởng né tránh đùn đẩy 

trách nhiệm. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa được quan tâm đúng mức.
Trách nhiệm của một số cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ chưa cao, 

chưa tích cực nghiên cứu học tập kinh nghiệm, quá trình giải quyết chưa linh hoạt 
và chưa dành nhiều thời gian cho công việc, một số địa phương trang thiết bị làm 
việc còn thiếu hoặc có nhưng đã cũ ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

Công tác phối kết hợp trong theo dõi thực hiện kết luận sau thanh tra còn 
chưa chặt chẽ, việc đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên.
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V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: 

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thanh tra, tiếp dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận sau thanh tra. Thường xuyên có 
kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp nhận 
xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp huyện và cấp xã. Quan tâm 
hỗ trợ về kinh phí cho các địa phương chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật và  chi cho nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cần 
thiết phục vụ cho công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC; 
Quan tâm nâng mức hỗ trợ cho các tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở.

2. Đối với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện

- Hàng năm có Chỉ thị lãnh đạo về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết 
KN, TC và thực hiện kết luận sau thanh tra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC và 
thực hiện kết luận kiến nghị sau thanh tra; 

- Chỉ đạo xem xét xử lý cán bộ ở những địa phương để sảy ra nhiều vi phạm 
dẫn đến khiếu kiện vượt cấp hoặc gây hậu quả khó khắc phục; 

- Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện thường xuyên đổi 
mới, đa dạng hóa phương thức, cách thức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên 
địa bàn huyện. 

Giao cho cơ quan Thanh tra huyện là cơ quan thường trực tổng hợp, theo 
dõi, tham mưu đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau 
thanh tra và giải quyết KN, TC của các cấp các ngành đã kiến nghị phải triển khai 
thực hiện trên địa bàn huyện. Đồng thời xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các 
địa phương đểthực hiện việc mua sắm, nâng cấp trang thiết bị làm việc.

3. Đối với các phòng chuyên môn của UBND huyện:

Làm tốt công tác thanh tra, công tác giám sát đoàn thanh tra, hạn chế vi 
phạm về thời  hạn thanh tra. Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo toàn 
diện trên các lĩnh vực, tham mưu thanh tra chuyên đề những nội dung mà dư luận 
nhân dân cử tri trong huyện quan tâm. 

Thủ trưởng các ngành cơ quan chuyên môn của huyện cần sắp xếp bố trí 
công việc phù hợp, cần phải có giải pháp căn cơ, giành thời gian xem xét xác minh 
tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý dứt điểm đơn thư thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận trong kỳ và những đơn thư còn tồn từ những năm trước.
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Tập trung xem xét giải quyết dứt điểm những đơn thư được Chủ tịch UBND 
huyện giao đã lâu đến nay vẫn còn tồn đọng; phân công cán bộ theo dõi đơn thư, 
tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện và chỉ đạo thực hiện các kết luận, 
kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các 
cấp các ngành thuộc các lĩnh vực ngành mình phụ trách, tham mưu chỉ đạo về 
công tác quản lý tài liệu kế toán, hồ sơ địa chính; tham mưu có văn bản quy trách 
nhiệm cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc để thất lạc hoặc mất mát tài 
liệu trong quá trình bảo quản, bàn giao và khai thác tài liệu.

4. Đối với ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn

Hàng năm có nghị quyết lãnh đạo về công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn 
thư và giải quyết KN, TC trên địa bàn, tăng cường giám sát về công tác quản lý 
đất đai, giao trách nhiệm cho Đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ giám sát thường 
xuyên tại địa bàn thôn, khu dân cư. Phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên 
môn thực hiện việc theo dõi, xử lý đơn thư theo đúng quy định, tập trung giải 
quyết dứt điểm đơn thư thuộc thảm quyền, những đơn thư có nội dung tính chất 
phức tạp phải được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời tránh tình trạng để lâu 
không giải quyết gây hậu quả khó khắc phục. Phối hợp với UBMTTQvà các đoàn 
thể nhân dân trong quá trình giải quyết các kiến nghị của công dân, chú trọng công 
tác hòa giải, duy trì thường xuyên và đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp 
luật cho nhân dân, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nêu cao ý thức công vụ của cán bộ, 
công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về thanh tra, thực hiện kết luận sau thanh tra và giải 
quyết KN, TC của công dân từ năm 2020 đến nay. Đoàn giám sát báo cáo HĐND 
huyện./.

Nơi nhận:
- Thường trực HU;(Để báo cáo)
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Các đơn vị được giám sát;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Phạm Thị Thu
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