
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 

Số:        /BC-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

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

công dân quý I năm 2022 và chương trình công tác quý II 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; Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết 

định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Sở Nội vụ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư 

kiến nghị phản ánh của công dân quý I năm 2022 và chương trình công tác quý II 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG QUÝ I NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra: 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 2022; Kết luận thanh tra 

công tác Nội vụ năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; Quyết định thanh 

tra công tác Nội vụ năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Báo cáo giải quyết đơn tố cáo tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa 

Thầy theo Quyết định số 92, 93-QĐ/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon 

Tum gửi Trưởng đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương1 thực hiện các Kết luận thanh tra. 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị 

phản ánh, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng định kỳ theo quy định.  

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 

của công dân: 

Trong quý I năm 2022, Thanh tra Sở tiếp nhận 05 đơn kiến nghị, phản ánh, 

đã trả lời 02 đơn, 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã thực hiện chuyển 

đơn, 01 đơn không đủ điều kiện thụ lý thực hiện lưu đơn; tiếp nhận 01 đơn tố cáo 

không đủ điều kiện thụ lý và thực hiện lưu đơn theo quy định.  

3. Công tác tiếp công dân: 

- Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Nội vụ. 

- 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. 

                                                 
1 Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Kon Plông. 
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II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2022 

1. Tiến hành thanh tra trực tiếp công tác Nội vụ năm 2022 tại Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei. 

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. 
 

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

phản ánh của công dân quý I năm 2022 và chương trình công tác quý II năm 2022 

của Sở Nội vụ./. 

ơ 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu VT,TTr.                                                                                              

 

 

KT. GIÁM ĐỐC                                                                                       

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 
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