
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /BC-UBND 
  

Nghi Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo 

và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 

 

A. CÔNG TÁC THANH TRA 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

-  Sáu tháng đầu  năm 2021 đã triển khai 08 cuộc thanh tra. 

- Về hình thức:  

+ Thanh tra theo kế hoạch 04 cuộc:Thanh tra  việc quản lý, sử dụng ngân 

sách tại các xã Hải Châu, xã Ngọc Lĩnh; Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân 

sách, việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách nhà nước tại Trường tiểu học Hải  

Thanh, trường tiểu học Hải Hòa.  

+ Thanh tra đột xuất 04 cuộc: Rà soát vướng mắc tổng số 218 thửa đất 

của các hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Trường Lâm ảnh hưởng bởi dự án xây 

dựng đường cao tốc Bắc Nam;  Xem xét việc cấp giấy chứng nhận QSD của ông 

Lê Anh Minh, hộ bà Phạm Thị Quyên, hộ ông Lê Văn Long. 

 - Về tiến độ: 

+ Ban hành 06 kết luận thanh tra: Kết luận Thanh tra  việc quản lý, sử dụng 

ngân sách tại các xã Hải Châu, xã Ngọc Lĩnh; Thông báo Kết luận kết quả rà soát 

163 thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Trường Lâm ảnh hưởng bởi 

dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam; thông báo kết quả  xem xét việc cấp 

giấy chứng nhận QSD của ông Lê Anh Minh, hộ bà Phạm Thị Quyên, hộ ông Lê 

Văn Long. 

 + Đang tiến hành thanh tra 01 cuộc: Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân 

sách, việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách nhà nước tại Trường tiểu học Hải  

Thanh. 

+ Kết thúc thanh tra tại đơn vị 01 cuộc: Thanh tra việc quản lý, sử dụng 

ngân sách, việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách nhà nước tại trường tiểu học 

Hải Hòa. 

b) Kết luận thanh tra 

- Phát hiện vi phạm: 04 đơn vị có vi phạm/04 cuộc thanh tra. 
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- Xử lý sai phạm: Kiến nghị thu hồi 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo đơn của ông Lê Anh Minh, hộ bà Phạm Thị Quyên, hộ ông Lê Văn Long. 

- Thu hồi số tiền sai phạm 45.900.000đ vào tài khoản tạm giữ của Thanh 

tra thị xã. 

- Yêu cầu hoàn trả, nộp số tiền 20.000.000đ vào ngân sách phường Hải 

Châu. 

- Kiến nghị yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân 

có những vi phạm, khuyết điểm tại phường Hải Châu liên quan đến nội dung cuộc 

thanh tra. 

- Kiến nghị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có 

những khuyết điểm tại xã Ngọc Lĩnh liên quan đến nội dung cuộc thanh tra. 

(Có biểu kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT 

Sáu tháng đầu năm 2021, bám sát chương trình công tác của thị xã và tình 

hình địa phương. Thanh tra thị xã Nghi Sơn đã chủ động xây dựng Kế hoạch 

thanh tra năm 2021 trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Nội dung kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 

 - Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình kế hoạch công tác thanh tra 

năm 2021 đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt từ đầu năm. Hoạt động thanh 

tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; 

thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành 

chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện. Đồng thời, triển khai 

các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất. Không ngừng nâng cao 

chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện trong từng cuộc thanh tra.   

 - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra. 

B. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1.  Công tác tiếp công dân. 

a) Sáu tháng đầu năm 2021, công tác tiếp công dân được quan tâm, chỉ 

đạo: Trong kỳ báo cáo toàn thị xã tiếp 397 lượt với 466 người đến kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo, tương ứng  397 vụ việc, trong đó:  
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- Tại UBND thị xã: Tiếp 186 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản 

ánh với số lượng 255 người, trong đó: Tiếp thường xuyên 174 lượt, tiếp định kỳ, 

đột xuất của Chủ tịch UBND thị xã 12 lượt.  

- Tại UBND cấp xã: Tiếp 211 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị với 

số lượng 211 người, trong đó: Tiếp thường xuyên 148 lượt, tiếp định kỳ của Chủ 

tịch UBND xã, phường 63 lượt. 

b) Nội dung tiếp công dân: 

- Chủ yếu trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất tại các dự án; khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

tranh chấp đất đai. 

- Số vụ việc khiếu nại 314 vụ, trong đó nội dung có liên quan đến: Tranh 

chấp đất, đòi đất cũ, đền bù GPMB là 260 vụ, chiếm 82,8%, nội dung khác 54 

vụ, chiếm 17,2%. 

(Có biểu kèm theo) 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Sáu tháng đầu năm 2021, toàn thị xã tiếp nhận 430 đơn thư khiếu nại, kiến 

nghị, phản ánh. Đơn đủ điều kiện xử lý là 360 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 311 đơn. 

Đã giải quyết 250/311, cụ thể như sau: 

- UBND thị xã: Tiếp nhận 288 đơn, đơn đủ điều kiện xử 243 đơn, đơn 

thuộc thẩm quyền 194 đơn = 194 vụ việc, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết 42 đơn khiếu nại. 

- UBND các xã, phường: Tiếp nhận 142 đơn khiếu nại, kiến nghị; đơn đủ 

điều kiện xử lý 117 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 117 đơn = 117 vụ việc. 

 (Có biểu kèm theo) 

 3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. 

- Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 311 đơn, bằng 311 vụ việc; đã 

giải quyết 250 vụ, đạt 80,4 %; đang giải quyết là 61 vụ, trong đó: Số vụ việc giải 

quyết bằng quyết định hành chính 122 vụ, số vụ giải quyết thông qua giải thích 

thuyết phục, văn bản trả lời, hướng dẫn là 128 vụ. 

+ UBND thị xã giải quyết 150 đơn/194 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 77,3%, 

trong đó ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 121 quyết định, đang giải 

quyết 44 đơn. 

+ UBND các xã, phường giải quyết 100/117 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 

85,4%, đang giải quyết 17 đơn. 

- Kết quả giải quyết: Số vụ khiếu nại đúng 1 phần là 35 vụ, số vụ việc khiếu 

nại sai 286 vụ. Việc giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định. 

(Có biểu kèm theo) 
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4. Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 

Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 03 đơn, bằng 03 vụ việc; đã giải quyết 

03 vụ, đạt 100 %; trong đó: Kết luận tố cáo có 01 vụ tố cáo đúng, 01 vụ tố cáo đúng 

một phần, 01 vụ tố cáo sai. 

 (Có biểu kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI TỐ CÁO. 

1. Đánh giá. 

a) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại: 

- Trên địa bàn toàn thị xã đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư đồng thời nhiều dự án như: Dự án kè chống sạt lở và nạo 

vét tiêu thoát lũ khu kinh tế Nghi Sơn; Dự án đường điện 500KV đấu nối nhà 

máy nhiệt điện Nghi Sơn vào hệ thống điện Quốc Gia; Dự án đường Đông Tây 1 

kéo dài; Dự án cải dịch sông Tuần Cung;  dự án Đường giao thông vào Nhà máy 

xi măng Đại Dương; Dự án đường cao tốc Bắc Nam xã Phú Lâm, Phú Sơn, Tân 

Trường, Trường Lâm... trong khi đó những vấn đề chính sách liên quan đến lợi 

ích của người sử dụng đất còn nhiều bất cập. 

- Nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, do đó bị kẻ xấu lợi dụng xúi giục, 

kích động nên dẫn đến khiếu kiện, có đòi hỏi không đúng, vượt quá quy định 

pháp luật. 

- Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã những năm trước đây chưa 

chặt chẽ, chưa rõ ràng, việc xác định nguồn gốc đất cho các hộ dân có đất bị thu 

hồi còn lúng túng dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều khó 

khăn, người dân không đồng ý nên phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

b) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm 

vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại.   

*Ưu điểm:  

- Trong kỳ đã tiếp nhận 55 phiếu chuyển đơn thư của công dân do UBND 

tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh chuyển về. UBND thị xã Nghi Sơn nghiêm 

túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định của pháp luật về giải 

quyết kiến nghị, khiếu nại. Đã giải quyết và báo cáo UBND tỉnh 46 đơn, hiện 

đang tiến hành nghiên cứu, thụ lý và xác minh 9 đơn. 

- Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực 

hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. 

Tình hình khiếu nại đông người có xu hướng giảm, không gay gắt, góp phần 

đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. 

* Tồn tại, hạn chế: 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp xã chất lượng, hiệu 

quả còn thấp; việc tham mưu giải quyết khiếu nại của một số phòng, ban, đặc 

biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, GPMB còn chậm; tình trạng đơn thư gửi 

vượt cấp, gửi nhiều cấp nhiều ngành vẫn còn diễn ra; việc thực hiện chế độ báo 

cáo của một số xã, một số phòng chưa nghiêm túc, còn chậm thời gian quy định. 
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c) Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.  

- Trình độ, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm vụ 

tham mưu trên  lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư còn yếu kém.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở tuy được 

quan tâm nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

 - Công tác quản lý về đất đai còn sơ hở, lỏng lẻo; một số xã còn yếu kém. 

 - Việc giải thích, đối thoại với người dân có đất bị thu hồicòn hạn chế. 

2. Dự báo. 

Trong kỳ tiếp theo, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung tiếp tục gia 

tăng về số lượng và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực  bồi thường GPMB, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Chủ tịch UBND các xã, phường, Trưởng các phòng, ban, đội phải coi 

trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng 

và thường xuyên.  

2. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết cần theo 

đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; xác minh đầy đủ, khách quan; áp dụng pháp 

luật chính xác; giải quyết hợp lý, hợp tình; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ 

việc từ cơ sở; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết 

khiếu nại, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra đã có hiệu lực 

pháp luật. 

3. Trong quá trình giải quyết phải coi trọng công tác hòa giải, đối thoại; 

khi có vụ việc đông người, phức tạp hoặc có liên quan đến chính sách dân tộc, 

tôn giáo cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết, tranh 

thủ ý kiến cấp trên để hướng dẫn về nghiệp vụ và tạo sự thống nhất chung trong 

giải quyết và trả lời công dân. 

4. Tăng cường đối thoại với người dân trong quá trình giải quyết vướng 

mắc GPMB, thu hồi đất thực hiện các dự án. 

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã 

trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra sai phạm, đùn đẩy, né tránh 

trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

C. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
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 - Ngày 05 tháng 11 năm 2019, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế 

hoạch số 27/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021". 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên 

truyền các văn bản pháp luật: Luật thanh tra; Luật kiếu nại, Luật tố cáo; Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 124/2020NĐ-CP; Nghị định 76/2012/NĐ-

CP và Thông tư 02/2012/TT-TTCP. 

- Tiếp tục quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng, về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

ba Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị. 

- UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong hoạt 

động và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực hiện 

nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động gắn với 

cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo 

giải quyết những kiến nghị của nhân dân. 

- Các hình thức công khai được áp dụng như công bố tại các cuộc họp; 

niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; thông báo bằng văn bản, đưa 

lên trang thông tin điện tử của các đơn vị. 

Nội dung công khai: 

+ Đối với công tác tổ chức cán bộ: Công khai việc nâng lương, nghỉ chế 

độ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo. 

+ Đối với quản lý tài chính và sử dụng NSNN: Công khai về giao dự toán 

thu, chi ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư XDCB. 

Công khai việc thực hiện dự toán NSNN và quyết toán hàng năm. 

+ Đối với mua sắm tài sản công: Công khai dự toán ngân sách, kế hoạch 

mua sắm tài sản; công khai số lượng, đơn giá và hình thức mua sắm. 

+ Đối với việc đền bù giải phóng mặt bằng: Công khai việc bồi thường, 

giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất đến người bị ảnh hưởng bởi dự án…  

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn. 

Cấp ủy, chính quyền thị xã đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện 

nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân 

sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, 

chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, 
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viên chức... Thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, điện thoại, tiếp khách …  

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng. 

Theo báo cáo của các đơn vị, sáu tháng đầu năm 2021 và dịp Tết Nguyên 

đán chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. 

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ. UBND thị xã, UBND các xã – phường ban hành quy chế văn 

hoá công sở và luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng. 

Cấp ủy, chính quyền thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực tham mưu 

xây dựng kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn thị xã theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 

nhằm phòng, ngừa tham nhũng. 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập. 

Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính Phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2018 của Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn. Đến nay, các đơn 

vị, cá nhân trên địa bàn thị xã cơ bản đã triển khai thực hiện đúng quy định. 

f) Việc thực hiện cải cách hành chính. 

- Việc hoàn thiện các thủ tục hành chính của UBND thị xã để quản lý, 

điều hành trong hoạt động của UBND thị xã và trong phạm vi quản lý: Công tác 

đối chiếu các TTHC được các cơ quan chuyên môn quan tâm thực hiện kịp thời 

phát hiện những khó khăn, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình giải 

quyết các TTHC để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Do đó, việc 

giải quyết các TTHC tuân thủ đúng quy định, cơ quản đáp ứng yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân trong quá trình giao dịch. 

- Việc chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cấp xã thực hiện cải cách hành chính, 

thực hiện quy chế một cửa được quan tâm triển khai và thường xuyên kiểm tra. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng công tác thanh tra, kiểm tra, đã 

đạt được kết quả quan trọng, góp phần tích cực đầu tranh ngăn chặn, phòng ngừa 

tham nhũng, lãng phí. Sáu tháng đầu năm 2021 chưa phát hiện vụ việc tham nhũng. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 
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1. Đánh giá tình hình tham nhũng. 

Sáu tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn chưa phát hiện vụ 

việc tham nhũng. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

a) Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. 

 Công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được Cấp 

uỷ, Chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt kết quả 

tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, 

luôn luôn phất đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách 

đảng viên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, 

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, từng bước nâng 

cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên trong công 

tác phòng chống tham nhũng, do đó công tác phòng chống tham nhũng đã có 

bước chuyển biến tích cực, có tác dụng răn đe, phòng ngừa tốt, tạo sự đồng thuận 

trong toàn Đảng, toàn dân.  

b) Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

* Những khó khăn, tồn tại, hạn chế: 

- Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa ở cấp xã chất lượng, hiệu 

qủa còn thấp. 

- Công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ quyết tâm 

chính trị của Đảng trong việc lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm ngăn 

chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí chưa thật sự đồng bộ;  

- Việc đấu tranh, phát hiện các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong nội bộ các cơ 

quan, đơn vị còn hạn chế; có nơi còn biểu hiện né tránh hoặc ngại va chạm. 

* Nguyên nhân. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, 

Luật PCTN của cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa 

thật sự thường xuyên. 

- Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở  ở  một số đơn vị chưa tốt; một bộ 

phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tự giác tu dưỡng, rèn luyện; tự phê bình 

và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế.    

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO 

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra chấp hành các quy định của pháp 

luật, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, cụ thể: 
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- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền công ước của Liên 

hợp quốc về chống tham nhũng và chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. 

- Chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về phòng ngừa tham 

nhũng, cụ thể: việc công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, 

xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện 

trợ, quản lý đất đai và công tác tổ chức - cán bộ; việc thực hiện cải cách hành 

chính, đổi mới công nghệ quản lý; việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 05/11/2019 của 

UBND thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021". 

- Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác theo quy 

định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày  27/10/ 2007 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 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày  27/10/ 2007. 

- Phát huy vai trò các tổ chức giám sát: Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ kịp thời phát hiện 

chấn chỉnh ngay từ ban đầu, ngăn ngừa tham nhũng xảy ra. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, nâng chất 

lượng nội dung báo cáo và thời gian nộp báo cáo đúng theo quy định. 

-  Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy 

ra tham nhũng; chậm thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, 

kiểm tra và chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định. 

(Có biểu kèm theo) 
UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 

trên địa bàn thị xã Nghi Sơn./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (b/c); 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 
- TT Thị uỷ, HĐND thị xã (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thị xã; 
- Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ; 
- VP Thị uỷ; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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