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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh  

của công dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-NC ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 

03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định 

chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng. Sở Nội vụ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

đơn thư phản ánh của công dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022, cụ 

thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG NĂM 2021 

1. Công tác thanh tra 

- Ban hành Kết luận thanh tra ngành Nội vụ năm 2020 tại UBND huyện Tu 

Mơ Rông.  

- Thanh tra ngành Nội vụ năm 2021 tại: UBND thành phố Kon Tum, UBND 

huyện Đăk Hà, Đài  Phát thanh - Truyền hình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND huyện Sa Thầy. 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 20221. 

- Đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị2. 

- Thông báo kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám 

đốc Sở Nội vụ đối với 06 đơn vị3. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân 

Trong năm 2021, Thanh tra Sở tiếp nhận 16 đơn kiến nghị, phản ánh, đã trả 

lời 03 đơn, 08 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã thực hiện chuyển đơn 

theo quy định, 05 đơn không đủ điều kiện giải quyết thực hiện lưu đơn; tiếp nhận 

05 đơn tố cáo không đủ điều kiện thụ lý và thực hiện lưu đơn theo quy định; tiếp 

nhận 02 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết đã trả lại đơn và hướng 

dẫn cá nhân gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

                                                 
1 Quyết định số 478/QĐ-SNV ngày 03/12/2021 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 2022. 

2 Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở 

Tài chính; Trường Cao đẳng cộng đồng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND thành phố Kon Tum, UBND huyện 

Đăk Hà, UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND 

huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia Hdrai. 

3 Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý 

- Khai thác các công trình thuỷ lợi; UBND huyện Kon Rẫy. 
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3. Công tác tiếp công dân 

Tổ chức tiếp công dân vào định kỳ đầy đủ và trong tháng không có lượt 

công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

4. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 (lần đầu); kê khai tài sản, thu 

nhập hằng năm4; tiến hành công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của 

công chức Sở Nội vụ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (lần đầu) và nộp bản kê 

khai cho cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật 

Phòng chống tham nhũng năm 2018.  

Báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống tham nhũng5; báo cáo kết 

quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ năm 20216.  

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Thanh tra ngành Nội vụ năm 2022 tại 05 đơn vị theo Quyết định số 

478/QĐ-SNV ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ: Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y tế, UBND huyện Đăk Glei, UBND huyện Kon Rẫy, UBND huyện Ia 

Hdrai.  

2. Ban hành Kết luận thanh tra tại UBND huyện Sa Thầy.  

2. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện các Kết luận thanh tra đã ban hành; 

xử lý các kết luận thanh tra của các đơn vị đã thực hiện xong theo quy định. 

3. Tiếp nhận và giải quyết đơn, thư phát sinh trong kỳ. 

4. Tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Sở Nội vụ theo quy định. 

5. Xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 và thanh tra 

đột xuất (nếu có) của ngành Nội vụ. Chủ động nắm bắt tình hình của các cơ quan, 

địa phương để kịp thời chỉ đạo thanh tra, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền quản 

lý nhà nước của thanh tra chuyên ngành Nội vụ. 

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn 

thư phản ánh của công dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Sở 

Nội vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,TTr.                                                                                              

 

 

KT. GIÁM ĐỐC                                                                                       

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 

 

Lê Viết Nam 

                                                          

                                                 
4 Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 20/10/2021 về việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021; 

Quyết định số 439/QĐ-SNV ngày 08/11/2021 về việc phê duyệt danh sách công chức Sở Nội vụ có nghĩa vụ phải 

kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.   
5 Báo cáo số 97/BC-SNV ngày 11/5/2021. 
6 Báo cáo số 302/BC-SNV ngày 10/12/2021. 
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