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UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

THANH TRA HUYỆN 

 

Số: 131/BC-TTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày  25  tháng 12  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
 

Thực hiện Văn bản số 879/UBND-VP ngày 24/12/2020 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch năm 

2021, Thanh tra huyện Tủa Chùa xây dựng Báo cáo các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng như sau: 

1. Công tác thanh tra 

Chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được UBND huyện 

phê duyệt và triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất khi được cấp trên giao. 

Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc tổ chức 

thực hiện thanh tra, làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra. Xác định 

mục tiêu thanh tra không chỉ để xử lý sai phạm mà còn để chấn chỉnh công tác quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực, giúp phòng ngừa vi phạm, góp phần phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện kết luận thanh tra ngay sau khi kết luận thanh tra được ban hành.  

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Nh m đảo bảo ổn định t nh h nh ch nh trị phục vụ trước, trong và sau  ại hội 

 ại biểu toàn quốc lần thứ X    và bầu cử H ND các cấp nhiệm k  2021-202 ; 

bầu cử  ại biểu  uốc hội khóa XV, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp công dân theo quy định của 

pháp luật, tiếp nhận, xử lý, theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập 

trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, 

không để xảy ra t nh trạng đơn thư phức tạp, kéo dài, đơn thư vượt cấp.  

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan đơn vị, 

chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng của các 

tổ hòa giải để giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật đối với đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc giải quyết các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong quá tr nh giải quyết phải thu thập đầy đủ tài 

liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận 
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rõ đúng, sai, đưa ra phương án giải quyết phù hợp, thấu t nh, đạt lý; chú trọng việc 

tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu 

lực pháp luật. 

Các phòng ban chuyên môn thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, bố 

tr  cán bộ có đủ năng lực, tr nh độ, kinh nghiệm, phẩm chất để đảm nhiệm công tác 

tiếp công dân.  ối với những vụ việc phức tạp các đồng ch  lãnh đạo phải đ ch thân 

tiếp dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Khi xảy ra khiếu 

kiện đông người th  các cơ quan, ban, ngành cần tăng cường sự phối hợp để tiếp 

dân và vận động công dân trở về địa phương, đồng thời, có biện pháp giải quyết kịp 

thời, dứt điểm, không để kéo dài, tái khiếu kiện. 

 ẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật đối với 

cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật 

và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  ối với các 

trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để k ch động, gây rối th  phải tiến hành làm 

rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực 

dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đất đai, ch nh sách xã hội, đầu tư xây dựng, tài 

chính, ngân sách; thực hiện tốt công tác cải cách hành ch nh, tạo điều kiện thuận lợi 

để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa 

vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, 

chống tham nhũng. 

Kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

còn tồn đọng. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% trong thời hạn quy định của pháp luật đối với các vụ 

việc mới phát sinh.  

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

 ẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến ch nh sách của  ảng, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong các 

hoạt động như: công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch 

quản lý, sử dụng đất; công khai tài ch nh; công khai về đấu thầu các công tr nh có 

nguồn vốn từ ngân sách; công khai công tác bố tr , sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và 

quản lý cán bộ... trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại nơi làm việc; 

cung cấp số điện thoại đường dây nóng, tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tham 

gia quản lý, giám sát. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn theo 

quy định của Nhà nước như:  uy chế chi tiêu nội bộ,  uy chế định mức tiêu chuẩn 

trang thiết bị và phương tiện làm việc. Chú trọng việc xây dựng, thực hiện quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.  
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Xây dựng  uy chế văn hóa công sở bảo đảm đúng quy định và phù hợp với 

t nh h nh thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.  

Xây dựng kế hoạch định k  chuyển đổi vị tr  công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao. 

 ẩy mạnh công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt 

động thanh tra. Chú trọng vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý 

tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của các 

cơ quan chức năng qua các hoạt động như giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo. 

Xây dựng kế hoạch kê khai, công khai; tổ chức thực hiện tốt việc kê khai, 

công khai, kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định. 

Bố tr  cán bộ, công chức thanh tra làm công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo về 

hoạt động phòng chống tham nhũng; đồng thời, tăng cường thực hiện giải pháp nâng 

cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, đẩy mạnh xử lý những vụ việc 

tham nhũng đã xảy ra, tập trung rà soát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. 

Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc, thu hồi tài sản do hành vi vi phạm gây ra. 

Cùng với đó là phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc các cấp, các đoàn thể ch nh trị - xã hội, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các 

cơ quan báo ch , truyền thông và cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng, 

tăng cường biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển h nh và có biện pháp 

bảo vệ người tố cáo để khuyến kh ch các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng 

chống tham nhũng.  ua đó, góp phần t ch cực giữ vững ổn định ch nh trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

kỷ cương, liêm ch nh góp phần xây dựng  ảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.  

Trên đây là Báo cáo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra 

huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Văn phòng H ND&UBND huyện;  

- Phòng TC&KH huyện; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH THANH TRA 
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