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BÁO CÁO
Công tác thanh tra kinh tế xã hội; công tác tiếp dân,

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2021

I. Công tác thanh tra kinh tế - xã hội
Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai 06 cuộc thanh tra kinh tế xã 

hội trên các lĩnh vực (04 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất), cụ thể: Thanh tra 
việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án tại UBND xã Đại Thắng; Thanh tra 
công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác tại UBND xã Đại 
Nghĩa; Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối với dự án Nhà máy chế biến 
ván dán và ván sàn tại Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại 
Lộc của Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Việt Nam; Thanh tra công tác quản 
lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác tại UBND xã Đại An; Thanh tra 
việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn xã Đại Lãnh, giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 và Thanh tra tình hình quản lý, 
sử dụng đất đối với dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và Khu chăn nuôi tập trung 
tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc của Công ty TNHH MTV APĐ.

Đến nay, đã Kết luận hoàn thành 05 cuộc thanh tra KTXH, đang tham mưu 
Kết luận thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối với dự án xây dựng Hạ tầng 
kỹ thuật và Khu chăn nuôi tập trung tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại 
Lộc của Công ty TNHH MTV APĐ.

Qua thanh tra phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế là 507.083.000 đồng; 
trong đó: Kiến nghị chấn chỉnh 25.060.000 đồng, kiến nghị thu hồi 273.570.000 
đồng, giảm trừ quyết toán 208.453.000 đồng; đến nay, đã thu hồi 175.414.000 
đồng, đạt 64%. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 04 tập thể 
có sai phạm qua thanh tra; đã kiến nghị và được UBND tỉnh Quảng Nam thống 
nhất cho phép Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Việt Nam được gia hạn tiến độ 
sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Thời hạn được gia hạn sử dụng đất là 24 
tháng.

Kết quả thanh tra trên các lĩnh vực như sau:
Lĩnh vực quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng
Đối với cuộc thanh tra việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án tại 

UBND xã Đại Thắng
UBND xã Đại Thắng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, quan tâm trong công tác 

đầu tư xây dựng các công trình, thực hiện chủ trương đầu tư dự án, nghiệm thu bàn 
giao công trình đưa vào sử dụng phù hợp quy định; quản lý hồ sơ đảm bảo chặt 
chẽ, cung cấp kịp thời theo yêu cầu. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy UBND xã 
Đại Thắng và các đơn vị liên quan đã thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán khối 
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lượng nhiều hơn so với thực tế kiểm tra, dẫn đến chi phí chênh lệch phải thu hồi 
với tổng số tiền là 41.020.000 đồng và giảm trừ giá trị khối lượng quyết toán với 
tổng số tiền là 20.788.000 đồng (có phụ lục kèm theo), thực hiện chưa đúng quy 
định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 
26/10/2016 của Bộ Xây dựng về “Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”.

Đối với cuộc thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Lãnh, giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

UBND xã Đại Lãnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý và sử 
dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, thực hiện đúng các chủ 
trương đầu tư xây dựng công trình; lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình đúng quy 
định; lập hồ sơ thi công xây dựng công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình và 
bàn giao công trình đưa vào sử dụng phù hợp quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra 
còn tồn tại thiếu sót như: Một số thành phần công việc không thi công nhưng vẫn 
nghiệm thu, thi công sai thiết kế nhưng xác định thi công đúng theo thiết kế được 
duyệt; giám sát không chặt chẽ; lập bản vẽ hoàn công - quyết toán không đúng với 
thực tế thực hiện…Qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm trong công tác 
xây dựng cơ bản là 117.907.000 đồng; trong đó, thu hồi số tiền là 75.128.000 
đồng, xuất toán (giảm trừ quyết toán) khỏi giá trị quyết toán hoàn thành công trình 
42.779.000 đồng

Lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách
Kết quả thanh tra cho thấy, UBND xã Đại Nghĩa và UBND xã Đại An đã 

thực hiện đúng quy trình quản lý ngân sách; việc xây dựng dự toán thu, chi ngân 
sách hàng năm thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định; chứng từ kế toán lưu trữ cẩn 
thận; thường xuyên quan tâm đến công tác thu ngân sách; các hoạt động sự nghiệp 
kinh tế trên địa bàn được tổ chức quản lý chặt chẽ; quản lý chi ngân sách đảm bảo 
đáp ứng nhiệm vụ chi, phần lớn chứng từ thanh toán đảm bảo các yếu tố, đúng 
nguyên tắc. Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Chưa 
thực hiện đúng các văn bản quy định về mua sắm tài sản (Quyết định số 
50/2017/QĐ-TTG ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị) đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cấp xã nên dẫn đến việc mua sắm một số tài sản không đảm bảo quy định của pháp 
luật hiện hành. Thanh tra 12 công trình XDCB tại xã Đại Nghĩa có 05 công trình 
có sai phạm và thanh tra 28 công trình XDCB tại xã Đại An phát hiện 16 công 
trình có sai phạm: giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành quyết toán vượt 
so với khối lượng thực tế thi công tại một số thành phần công việc.

Qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm là 327.368.000 đồng, trong 
đó, chấn chỉnh số tiền: 25.060.000 đồng; thu hồi số tiền :157.422.000 đồng, đã thu 
hồi số tiền 33.859.000 đồng, đạt 22% , giảm trừ giá trị quyết toán số tiền: 
144.886.000 đồng. Cụ thể:

Đối với UBND xã Đại Nghĩa: Qua thanh tra đã phát hiện tổng sai phạm là 
184.149.000 đồng (lĩnh vực chi thường xuyên là 14.760.000 đồng, lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản là 169.389.000 đồng). Trong đó:
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- Chấn chỉnh số tiền: 14.760.000 đồng.
- Thu hồi số tiền: 31.138.000 đồng. 
- Giảm trừ giá trị quyết toán số tiền: 138.251.000 đồng
Đối với UBND xã Đại An: Qua thanh tra đã phát hiện tổng sai phạm là 

143.219.000 đồng (lĩnh vực chi thường xuyên là 10.300.000 đồng, lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản là 132.919.000 đồng). Trong đó:

- Chấn chỉnh số tiền: 10.300.000 đồng.
- Thu hồi số tiền: 126.284.000 đồng.
- Giảm trừ giá trị quyết toán số tiền: 6.635.000 đồng
Lĩnh vực đất đai
Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty Cổ phần Ván công nghệ cao Việt Nam 

đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý theo Quyết định số 37/QĐ- UBND 
ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về trình tự, thủ tục hành 
chính thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công ty Cổ phần Ván công nghệ cao Việt Nam đã được UBND tỉnh thống 
nhất Quyết định chủ trương đầu tư số 849/QĐ-UBND ngày 17/3/2017; được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án “Nhà máy chế biến ván dán 
và ván sàn” với tổng thời gian giãn tiến độ là 24 tháng so với tiến độ quy định tại 
Quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm thanh tra, Công ty Cổ 
phần Ván công nghệ cao Việt Nam chưa xây dựng bất cứ hạng mục công trình nào 
trên phần diện tích đất được giao. Như vậy, Công ty Cổ phần Ván công nghệ cao 
Việt Nam không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 19 tháng liên tục kể từ khi 
nhận bàn giao đất trên thực địa kể từ ngày 17/9/2019 đến thời điểm thanh tra 
(20/4/2021). Từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm tiến hành thanh 
tra, Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Việt Nam chưa được gia hạn tiến độ sử 
dụng đất để thực hiện dự án. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thuê đất 
đến tháng 8/2039. Vào ngày 21/5/2020, Công ty Cổ phần Ván công nghệ cao Việt 
Nam đã lập các hồ sơ xin giãn tiến độ thực hiện dự án. 

Căn cứ điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và căn cứ 
điểm a khoản 2, Điều 15, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và hồ sơ 
Công ty cung cấp thì Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Việt Nam được phép gia 
hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. 

II. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản 
ảnh, tố cáo

1. Công tác tiếp dân 
Năm 2021, toàn huyện đã thực hiện 394 lượt tiếp công dân, trong đó, Chủ 

tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 23 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên 
tại Ban Tiếp công dân UBND huyện tiếp 74 lượt; các xã, thị trấn tiếp 297 lượt.

Phần lớn nội dung nhân dân phản ánh qua công tác tiếp dân tập trung ở lĩnh 
vực: Đất đai, công tác giải tỏa đền bù, chế độ chính sách xã hội, môi trường; thông 
qua công tác tiếp công dân, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp thu các ý 
kiến phản ánh của nhân dân cũng như làm tốt công tác phân tích, giải thích các chủ 
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trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn nhân dân đến 
đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tại Ban Tiếp công dân của UBND huyện, cán bộ phụ trách công tác tiếp 
công dân đã làm tốt công tác tiếp công dân thường xuyên; lãnh đạo tiếp công dân 
định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. 

2. Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh
Trong năm 2021, toàn huyện tiếp nhận 146 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản 

ảnh (cấp huyện 50 đơn, cấp xã, thị trấn 96 đơn), trong đó:
- Số vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 04 vụ: 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 02 vụ, đã giải quyết xong 01 vụ 
thông qua hòa giải, nguyên đơn khiếu nại rút đơn, đang giải quyết 01 đơn (Phòng 
Tài nguyên và Môi trường đang giải quyết); thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
xã 02 vụ (UBND xã Đại An và UBND xã Đại Hiệp đang giải quyết).

- Số vụ kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết là 142 vụ (cấp 
huyện 48 vụ, cấp xã, thị trấn 94 vụ). Nội dung kiến nghị, phản ảnh liên quan đến 
chính sách xã hội, chế độ đền bù, tái định cư, tranh chấp đất rừng, hôn nhân gia 
đình, ô nhiễm môi trường, các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả 
kết quả…. Hiện nay đã giải quyết xong 127 vụ (cấp huyện 42 vụ, cấp xã, thị trấn 
85 vụ), tồn 15 vụ (cấp huyện 6 vụ, cấp xã, thị trấn 9 vụ), đang giải quyết.

3. Tình hình và kết quả giải quyết tố cáo
Năm 2021, toàn huyện tiếp nhận 02 đơn tố cáo, trong đó, 01 đơn tố cáo đủ 

điều kiện thụ lý giải quyết (UBND xã Đại Hiệp đang giải quyết) và 01 đơn tố cáo 
không đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác quản lý, 
UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiến hành kiểm tra, xử lý 
thông tin, kết quả thông tin phản ảnh không đúng sự thật.

III. Công tác phòng, chống tham nhũng
Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện thực hiện có hiệu quả các nội dung phòng, ngừa tham nhũng như:
- Xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 04/02/2021 về triển khai công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn. 
- Đã ban hành Công văn số 992/UBND-VP ngày 15/3/2021 về tổ chức triển 

khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác ứng cử Đại biểu 
Quốc hội và HĐND các cấp.

- Xây dựng Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 17/3/2021 để triển khai thực 
hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020. Đồng thời, ban hành Quyết 
định số 243/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ 
kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

- Chỉ đạo Thanh tra huyện ban hành Công văn số 01/CV-TTr ngày 
30/3/2021 về hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu ban hành Quyết định 
về việc công khai dự toán năm 2021 và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị 
hành chính sự nghiệp và các địa phương; việc công khai quyết toán và biểu mẫu 
theo đúng Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính. Các 
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phòng, ban công khai dự toán, quyết toán và Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội nghị 
công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu biên chế và khoán kinh phí hoạt động cho 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định của Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 
07/10/2013 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tất cả 
các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế 
quản lý công sản; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện có tiết kiệm kinh phí 
để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương công khai, minh bạch hoạt động hướng vào 
các lĩnh vực: Quy trình, thủ tục giải quyết công việc; cải cách thủ tục hành chính; 
công khai việc sử dụng ngân sách, tài sản công; đất đai, quản lý tài nguyên khoáng 
sản; kinh phí chi tiêu nội bộ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

- Tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chấp hành và 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/11/2012 và Chỉ thị số 02/CT-
UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ cương, kỷ 
luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, 
đơn vị; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND huyện Ban hành 
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn 
vị và UBND các xã, thị trấn. Qua đó, hầu hết cán bộ công chức, viên chức đã nâng 
cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần làm 
hạn chế và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Hiện nay, trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, UBND huyện đã 
thực hiện điều hành xử lý văn bản qua phần mềm Q-office nâng cấp đối với 100% 
các phòng, ban, 18/18 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, UBND huyện đã đăng ký danh 
mục thủ tục hành chính lên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về triển khai cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp huyện và cấp xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến hành rà 
soát, đề nghị bãi bỏ, cắt giảm những thủ tục hành chính không phù hợp, tiến hành 
rà soát và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC nhằm bảo đảm tính pháp lý hiệu quả 
minh bạch, công bằng khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những thủ tục 
hành chính rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho dân nhất là lĩnh vực đất đai.

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và các địa phương thuộc UBND huyện đã 
trả lương, thanh toán thu nhập cho CBCC 100% qua tài khoản.

- UBND huyện thực hiện cử cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn tham 
dự đầy đủ các hội nghị tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị. Năm 2021, đã có 443 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 
lần đầu, đạt 100% số người thuộc diện kê khai (443 người).

IV. Công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thi hành Luật Tiếp công 
dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng
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UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai và hoàn thành 09 cuộc 
thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, 
Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 07 xã  và 02 phòng, ban thuộc 
huyện. Các cuộc thanh tra được tiến hành theo trình tự thủ tục và kết luận thanh tra 
đảm bảo theo quy định. Kết quả thanh tra thể hiện:

- Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của Chủ tịch 
UBND các xã, Thủ trưởng phòng, ban có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, một 
số địa phương đã bố trí Phòng Tiếp công dân riêng, thuận tiện cho công tác tiếp 
dân, mở sổ sách theo dõi công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo trình 
tự, lập hồ sơ riêng theo từng vụ việc và đưa vào lưu trữ đúng quy định.

- Việc thực hiện kết luận sau thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại, 
tố cáo có nhiều tiến bộ rõ nét.

Tuy nhiên, một số Chủ tịch UBND các xã có tiếp công dân nhưng chưa đảm 
bảo theo quy định; một số địa phương bố trí Phòng Tiếp công dân chưa phù hợp. 
Cán bộ phụ trách tiếp công dân chưa cập nhập thông tin, ghi chép đầy đủ và kịp 
thời vào sổ theo dõi tiếp công dân theo quy định.

V. Đánh giá kết quả hoạt động
1. Ưu điểm
- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối hợp của các cơ quan, ban, 
ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể; sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức cơ quan 
Thanh tra huyện và cán bộ phụ trách chuyên môn của các đơn vị, địa phương. 

- Công tác thanh tra luôn bám sát chương trình kế hoạch năm được phê 
duyệt; đảm bảo theo sự chỉ đạo, yêu cầu của ngành cấp trên và của địa phương; gắn 
kết tốt với công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế
- Về thanh tra kinh tế- xã hội: Việc thực hiện thu hồi tiền sai phạm qua thanh 

còn chậm so với thời gian quy định. 
- Về công tác tiếp công dân: Một số Chủ tịch UBND các xã tiếp công dân ít, 

chưa đảm bảo theo quy định, cán bộ phụ trách tiếp công dân chưa cập nhập thông 
tin, ghi chép đầy đủ và kịp thời.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp có sai phạm được phát hiện 
qua thanh tra, mặc dù các doanh nghiệp đã chấp nhận sai phạm nhưng chậm nộp 
tiền vào ngân sách. 

VI. Biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong 

công tác thanh tra kinh tế xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
công tác phòng chống tham nhũng.

- Toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp 
dân thường xuyên, lãnh đạo tiếp dân định kỳ theo Công văn số 6021/UBND-VP 
ngày 26/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc. Phấn đấu gắn kết công tác tiếp công 
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dân với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước

- Giải quyết dứt điểm các đơn thư thuộc thẩm quyền (trong thời hạn), kiên 
quyết không để vụ việc kéo dài, tạo điểm nóng theo Công văn số 6022/UBND-VP 
ngày 26/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc

- Trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của công dân phải đảm bảo 
đúng quy trình giải quyết, thấu tình đạt lý, thông báo kịp thời các kết luận, kết quả 
giải quyết với người dân. 

- Chỉ đạo Thanh tra huyện tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sai 
phạm qua thanh tra.

-  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, 
minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước, gắn với cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh tham 
nhũng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn liền với công tác PCTN theo 
kế hoạch đã phê duyệt.

- Triển khai và thực hiện hoàn thành việc kê khai, minh bạch tài sản năm 
2022; tổng hợp, báo cáo cấp trên đúng quy định. 

- Tiếp tục rà soát các phòng ban, cơ quan đơn vị dễ để xảy ra tham nhũng và 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện chấn chỉnh.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra kinh tế xã hội; công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
của UBND huyện Đại Lộc./.

Nơi nhận:
- HĐND huyện; 
- UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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