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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh 
của công dân tháng quý I năm 2023 và chương trình công tác quý II năm 2023 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-NC ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 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; Văn bản số 891/UBND-

TD ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục kiểm tra, 
rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo  dài. 

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 2023 và chương trình công tác quý II 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ I/2023 

1. Công tác thanh tra: 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 2023.  

- Đôn đốc các đơn vị1 thực hiện kết luận thanh tra; Thông báo kết quả thực 
hiện Kết luận thanh tra đối với Ủy ban nhân dân huyện các huyện: Đăk Glei, Ia 

H’Drai; Báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 
2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà; 

- Thông báo kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 
2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 

thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà; 

- Ban hành Quyết định về việc thanh tra ngành Nội vụ theo Kế hoạch năm 
2023 tại Sở Giao thông vận tải2 và tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày 

13 tháng 03 năm 2023. 

- Báo cáo công tác thực hiện kết luận thanh tra; công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân định kỳ theo quy định. 

                                                 
1 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Kon Tum, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo. 
2 Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 27/2/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ.  
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2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 

của công dân: 

Trong quý I năm 2023, Thanh tra Sở tiếp nhận 05 đơn3, đã trả lời 01 đơn, 01 
đơn chuyển xử lý, 03 đơn không đủ điều kiện xử lý, đã lưu đơn theo quy định4. 

3. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức 
tạp, kéo dài: 

- Sở Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân5; tăng cường 
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục đối với các khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh mới phát sinh của công dân. 

- Trong quý I năm 2023, Sở Nội vụ không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
đông người, phức tạp, kéo dài. 

4. Công tác tiếp công dân: 

Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Nội vụ (Quyết định số 01/QĐ-SNV 
ngày 03/01/2023 của Giám đốc Sở); Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 10/01/2023 
về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 tại Sở Nội vụ; tổ 

chức tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo Lịch tiếp công dân năm 2023, trong quý I 
năm 2023, Sở Nội vụ không có lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2023 

1. 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. 

2. Thanh tra công tác Nội vụ năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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. Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác pháp chế theo yêu cầu 

                                                 
3 Đơn KNPA của ông Nguyễn Văn Chiểu, viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi hỏi về chế độ xin thôi 

việc; Đơn KNPA của bà Lê Thị Ngân, nguyên công chức cấp xã thuộc UBND huyện Kon Plông hỏi về chế độ phụ 

cấp thôi việc; Đơn KNPA của công dân phản ánh Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy phân  công trực cơ quan chưa hợp 

lý; Đơn KNPA của công dân phản ánh  về việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn ở huyện 

Đăk Hà; Đơn tố cáo Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai. 
4 Đơn KNPA của công dân phản ánh Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy; Đơn KNPA của công dân phản ánh về việc 

bố trí cán bộ, công chức cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn ở huyện Đăk Hà; Đơn tố cáo Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai. 
5 Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3982/UBND-TD ngày 23 tháng 11 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp  công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo . 
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ơTrên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư 

phản ánh của công dân quý I năm 2023 và chương trình công tác quý II năm 2023 
của Sở Nội vụ./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Giám đốc, PGĐ Sở Nội vụ; 
- Phòng HCTH; 
- Lưu VT,TTr.                                                                                              
 

 

KT. GIÁM ĐỐC                                                                                       

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Chung 
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