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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023 
 

Thực hiện Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện các 

kết luận thanh tra của các cơ quan, địa phương trực thuộc tỉnh Kon Tum.  

Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023 đối 

với các kết luận thanh tra do Giám đốc Sở Nội vụ ban hành như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA  

1. Việc chỉ đạo, xử lý đối với các kết luận thanh tra 

- Việc chỉ đạo, xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện 

kết luận thanh tra: Không. 

- Công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kết luận thanh tra: Không. 

2. Về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra  

a) Về tình hình thực hiện kết luận thanh tra 

- Số lượng kết luận thanh tra phải thực hiện: 11 kết luận; tổng số kiến nghị, 

chỉ đạo phải thực hiện: 53 kiến nghị. 

- Số lượng kết luận thanh tra đã thực hiện hoàn thành: 01 kết luận; tổng số 

kiến nghị, chỉ đạo tại các kết luận đã thực hiện hoàn thành: 01 kiến nghị. 

- Số lượng kết luận thanh tra chưa hoàn thành: 10 kết luận; tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo đã thực hiện hoàn thành: 09 kiến nghị và chưa hoàn thành: 44 kiến 

nghị (tổng hợp kết quả thực hiện theo Biểu số 2). 

b) Kết quả xử lý sai phạm về kinh tế: Không. 

c) Kết quả xử lý khác về kinh tế: Không. 

d) Kết quả xử lý trách nhiệm hành chính: 

Số kiến nghị xử lý hành chính: 01 kiến nghị tại 01 đơn vị, trong đó kiểm 

điểm 02 tập thể và 05 cá nhân (tổng hợp số liệu, dữ liệu theo Biểu số 6). 

e) Về vụ việc chuyển cơ quan điều tra: Không. 

f) Kết quả thực hiện ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản: 

Không. 

3. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra 

Trong quý I năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành 10 văn bản đôn đốc việc 

thực hiện kết luận thanh tra.  
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- Các văn bản đôn đốc cụ thể đối với từng kết luận thanh tra (theo Biểu số 8). 

- Tổng số cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra: Không. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được:  

Các kết luận, kiến nghị theo kết luận thanh tra đã được các đơn vị thực 

hiện đầy đủ; xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm; nghiêm túc tổ chức kiểm 

điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra 

những hạn chế, khuyết điểm nêu tại các Kết luận thanh tra. Qua đó, các đơn vị đã 

nhận thức rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và góp phần làm 

tốt hơn công tác Nội vụ sau thanh tra. 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

Hiện nay chưa có quy định của pháp luật để xử lý các cơ quan, đơn vị 

chậm hoặc không thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra; do đó, ngoài 

việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thì không có chế tài để xử lý các đơn vị chậm 

thực hiện các Kết luận thanh tra. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:  

1. Quy định thêm các chế tài để xử lý các cơ quan, đơn vị chậm hoặc không 

thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra. 

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trong công tác tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức thực hiện quyết liệt, 

sát sao ngay từ sau khi có kết luận, kiến nghị thanh tra và chỉ đạo xử lý sau thanh 

tra của cấp có thẩm quyền. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023 

của Sở Nội vụ, báo để Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thành Chung 
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