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BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Pháp ch HBND huyn ye cong tác 

thanh tra kinh tê - xã hi; cong tác tiêp dan, giãi quyêt khiêu ni, 
to cáo; cOng tác phông, chOng thani nhflng ñám 2022 

Thrc hin Lut Hot dng giám sat cüa Quc 1i và Hi dông nhân dan cüa 
Thumg trirc HDND huyn ye vic thâm tra Báo cáo c1ta TJBND huyn ye cong 
tác thanh tra kinh tê - xâ hi cong tác tiêp dan, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo; cOng 
tác phông, chông tham nhüng nám 2022; Ban Pháp chê báo cáo HDND huyn kêt 
qua thâm tra nhu sau: 

1. Kt qua dit dtrçrc 

Trong nàm qua, UBND huyn dà chi d.o Thaah tra huyn tin hành 13 cuc 
thanh tra kinh tê - xã hOi.  Qua thanh tra dA phát hin tOng so tiên sai phm là 
611.782.000 dông và 124.115,4 m2 dat. Trong do: chân chinh 58.850.000 dông; 
giãm trir quyêt toán so tiên 14 1.753.000 dông; xác djnh thu hôi np ngân sách 
Nhà nithc 411.179.000 dông, dã thu hôi 391;560.000 dông, dt 95,2%; kiên nghj 
và ducic UBND tinh Quàng Nam thông nhât thu Iiôi din tIch 119.790 m2 dat. 
Truy thu so tiên sal phm chua thu hôi di.rcic cüa nm 2021 là 38.367.000 dông. 

Cong tác tip dan, giãi quyt dan thu khiu rii, t cáo ducic chiii tr9ng thirc 
hin; duy trI nghiêm chê d tiêp cOng dan dnh k' cüa ngui dung dâu chInh 
quyên các cap. Trong 11am 2022, toàn huyn dã thirc hin 826 luçit tiêp cong dan, 
tiêp nhn 367 dan cüa cong dan. Phân 1n các ldiiêu ni, kiên nghj, phán ánh 
ducic tiêp nhn, xi:r l dung quy djnh ci:ia pháp luat. 

UBND huyn dã chi dao  Thanh tra huyn tin hânh 08 cuc thanh tra trách 
nhim thu tru&ng ye thi hành Lut Tiêp cOng dan, Lut Khiêu ni, Lut To cáo và 
Lut Phông, chông tham nhüng ti 08 da phuang trên dja bàn huyn; các cuc 
thanh tra dugc tiên hành theo dung trinh tr, thu tçic và két 1un thanh tra dam báo 
theo quy djnh. 

Tuy nhiên, trong cOng tác thanh tra kinh t - x hi, tip cOng dan, giái 
quyêt khiêu nai,  to cáo; cOng tác phàng, chOng tharii nhüng näm 2022 cüa UBND 
huyn van con mt so van dê can quan tam, do là: 

- Mtsô cuc thanh tra k& lun cOn chm so vâi quy djnh, nht là các cuc 
thanh tra ye tInh hInh quán 1, sir dung dat cüa các chi an dâu tu; 

- Cong tác tip cOng dan a mt s dja phuang chixa dam báo theo quy dinh; 
cOng tác giái quyêt don kiên nghj, phân ành O mtt so dja phuong, dan vi cOn 
châm và chua düt diem. 
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2. Nt s kin nghj 
- Chi do Thanh tra huyn tp trung thanh tra các lTnh virc nhy cam, tiêp 

tic thanh tra vic chap hành pháp lut d.t dai di vri các dir an chm tiên d. 

- Chi do các ngành, dja phuang thrc hin thing quy djnh pháp 1ut trong 
cong tác tiêp cong dan; tiêp nhn và giái quyêt kjrp  thai các dcm thu khiêu ni, to 
cáo cüa cOng dan, han chê thâp nh.t dcm thu ton dcng, dcin vut cap. 

Trén day là kt qua thm tra Báo cáo cüa UBND huyn v cOng tác thanh 
tra kinh tê - xã hi; cong tác tip dan, giài quyêt khiêu nai,  tO cáo; cong tác 
phông, chông tham nhüng nàm 2022, Ban Pháp ché kInh trInh k' h9p thir 10, 
HDND huyn khóa XII xem xét, quyêt dnh./. 

Nuinhân: 
- Thithng trrc HDND huyn; 
- UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Liru VT. 
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