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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA  

Về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật  

về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống  

tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 

 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận 

thanh tra và Công văn số 962/PC-VP ngày 16/4/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc chấp thuận chọn hình thức công khai kết luận thanh tra. 

Căn cứ Công văn số 2295/UBND-NC ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống  tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. 

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Thông báo công khai những nội dung cơ bản của 

Kết luận thanh tra như sau:  

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ 

tịch UBND huyện Châu Thành gồm các nội dung như sau:   

1. Về trách nhiệm của Người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về thanh tra 

1.1. Việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra; 

1.2. Công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo đối với cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; 

1.3. Thực hiện thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

1.4. Việc giải quyết khiếu nại về kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo đối với 

hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành 

viên khác, xử lý vi phạm (nếu có). 
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2. Về trách nhiệm của Người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

2.1. Công tác tiếp công dân 

2.2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn  

2.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  

2.4. Công tác tổ chức thực hiện kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu 

nại có hiệu lực pháp luật; việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp.  

2.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. 

3. Về trách nhiệm của Người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

theo quy định  

3.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; 

3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng 

năm của đơn vị; 

3.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; 

3.4. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ; 

3.5. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 

3.6. Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội 

vụ ban hành kèm theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong bộ máy chính quyền địa phương; các quy tắc đạo đức nghề nghiệp có liên 

quan và quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng của đơn vị; Thông tư số 

01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức 

làm công tác tiếp công dân; 

3.7. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; 

3.8. Thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của đơn vị; 

3.9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (định kỳ và đột xuất) về công tác 

phòng, chống tham nhũng của đơn vị. 

II. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm 

1.1. Trong công tác thanh tra 
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Nhìn chung, Lãnh đạo đơn vị có quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy định của 

pháp luật về thanh tra. Việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực 

hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoàn thành nhiệm vụ đề ra; hoạt động 

thanh tra, kiểm tra cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thanh tra.  

1.2. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện được quan 

tâm. Đến nay, cơ bản mô hình, tổ chức tiếp công dân đã được triển khai thực hiện 

theo quy định. Lãnh đạo UBND huyện đã thực hiện việc công bố công khai lịch tiếp 

công dân định kỳ của lãnh đạo, bố trí nơi tiếp công dân riêng và cử cán bộ làm công 

tác tiếp công dân. Tại địa điểm tiếp công dân gắn với việc tuyên truyền phổ biến 

pháp luật, qua đó đã hạn chế số lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

- Trong công tác giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền, đã được đơn vị quan 

tâm giải quyết. Các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND huyện đã kịp thời xem 

xét, đề xuất giải quyết vụ việc do lãnh đạo UBND huyện giao; chủ động, tích cực 

trong xử lý vụ việc mới phát sinh, cũng như đề xuất với lãnh đạo những vướng mắc 

phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc. 

- Đối với Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND huyện, qua 

kiểm tra cho thấy đã có nhiều cố gắng trong công tác giải quyết những vụ việc phát 

sinh thuộc thẩm quyền, cũng như những vụ việc được lãnh đạo UBND huyện giao. 

- Công tác tuyên truyền đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo 

phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật; tăng cường cơ sở vật chất. 

Nhìn chung, UBND huyện có bám sát các quy định của pháp luật liên quan 

đến việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện khá đầy đủ (thể hiện trên hồ sơ). 

1.3. Trong công tác PCTN 

Đơn vị có quan tâm xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; hàng năm đều có xây dựng kế hoạch 

thực hiện công tác PCTN tại đơn vị; thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông 

pháp luật về PCTN theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều 

có ban hành văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để thực hiện tại đơn 

vị; có thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong đơn 

vị; các báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN thực hiện 

đúng thời gian quy định (bao gồm các báo cáo định kỳ và đột xuất). 

2. Hạn chế 

Mặc dù đơn vị có quan tâm, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt các mặt công tác 

này. Tuy nhiên, trong từng nội dung công việc cụ thể vẫn còn hạn chế nhất định như: 
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1. Trong công tác thanh tra 

Thành viên Đoàn thanh tra không báo cáo tiến độ về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra theo quy định quy trình tiến hành một cuộc 

thanh tra; chưa thực hiện việc bàn giao hồ sơ cho đơn vị lưu trữ theo quy định tại 

Điều 39 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; 

kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra nhưng Thanh tra huyện không báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 

27/3/2015 của Chính phủ. 

2. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Về tiếp công dân: Chưa ban hành Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo 

UBND huyện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân. 

- Công tác phân loại và xử lý đơn: Ban Tiếp công dân huyện tham mưu xử lý 

đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền chưa đúng mẫu, chưa đảm bảo quy định 

tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ.  

- UBND huyện giải quyết yêu cầu thẩm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã cấp đối với 21 trường hợp chưa đảm bảo điểm d khoản 2 Điều 106 

Luật Đất đai năm 2013; điểm a khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và 

điểm b khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

- Chủ tịch UBND huyện chưa giải quyết dứt điểm 08 vụ việc, gồm có 02 vụ việc 

chưa ban hành văn bản giải quyết và 06 vụ việc đang trong thời hạn thẩm tra, xác minh. 

- Ban Tiếp công dân và Thanh tra huyện chưa tham mưu tốt cho Chủ tịch 

UBND huyện trong việc giải quyết 21 vụ việc yêu cầu thẩm tra việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

3. Trong công tác PCTN 

- Số liệu các báo cáo về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về 

PCTN của đơn vị chưa phù hợp, mâu thuẫn với nhau, chưa phản ánh được kết quả 

thực hiện. 

- Việc lập, quản lý hồ sơ bổ nhiệm cán bộ chưa chặt chẽ: Tại thời điểm kiểm 

tra có một số hồ sơ chưa tổng hợp đầy đủ văn bản để lưu hồ sơ cán bộ theo quy định 

tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của 

một số đơn vị còn có nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành. 
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- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị năm 2020 áp dụng văn bản 

hết hiệu lực và năm 2021 thì ban hành trễ hạn. 

- Các báo cáo định kỳ đều thiếu các Phụ lục kèm theo; báo cáo do Thanh tra 

huyện ký ban hành nhưng không có văn bản uỷ quyền theo quy định. 

 III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Nhằm tiếp tục phát huy những mặt đạt được và chấn chỉnh những tồn tại, hạn 

chế; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và PCTN của đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị: 

1. Chấn chỉnh công tác quản lý 

Chủ tịch UBND huyện thường xuyên và quan tâm hơn nữa trong công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại đơn vị; chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện trách nhiệm được giao; 

đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế như sau: 

- Thanh tra huyện chấn chỉnh, khắc phục một số thiếu sót trong việc thực hiện 

quy định của pháp luật về thanh tra (như: Quy định quy trình tiến hành một cuộc 

thanh tra; việc lập, quản lý và bàn giao hồ sơ Đoàn Thanh tra; quy định về theo dõi 

thực hiện kết luận thanh tra); tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết 21 đơn 

yêu cầu thẩm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra, rà soát vụ 

việc bà Triệu Thị Thanh Nga và tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện chế độ báo cáo 

về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định. 

- Ban Tiếp công dân huyện quan tâm hơn nữa công tác tham mưu, công tác 

xử lý đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo quy định. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND huyện kiểm 

tra, rà soát vụ việc ông Nguyễn Văn Thật.  

Trường hợp, qua rà soát, ông Nguyễn Văn Thật và bà Triệu Thị Thanh Nga 

không cung cấp được các chứng cứ mới làm thay đổi nội dung giải quyết trước đó thì 

tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành thông báo chấm dứt việc tiếp nhận đơn; 

xem xét giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Thật và bà Triệu Thị Thanh 

Nga theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản giải quyết yêu 

cầu của bà Nguyễn Thị Cầm và bà Trần Thị Lệ Chi theo quy định của pháp luật. 

- Các phòng chuyên môn của huyện sớm giải quyết 10 vụ việc còn lại theo 

quy định.  

- Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc và 

UBND các xã rà soát và điều chỉnh lại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp 

với quy định hiện hành. 
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- Phòng Nội vụ chấn chỉnh những thiếu sót trong việc tham mưu cho Lãnh 

đạo trong thực hiện quy định về chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức; việc lập hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo. 

2. Xử lý về trách nhiệm 

- Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và PCTN của đơn vị trong thời gian qua. 

 - Đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các 

đơn vị trực thuộc và cá nhân do thực hiện chưa tốt vai trò tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện, cũng như chức năng, nhiệm vụ được giao đã để xảy ra những hạn chế 

như đã nêu trên. 

 IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Ngày 30/9/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Công 

văn số 2295/UBND-NC về việc xử lý sau thanh tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. 

Trên đây là Thông báo công khai Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh 

Sóc Trăng về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

đối với Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng./.   

 

 
Nơi nhận: 
- Các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Phòng TTr PCTN;GSKT&XLSTT 

- Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS ĐTT 

                          CHÁNH THANH TRA 
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