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BÁO CÁO
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-ND ngày 5/9/2013 của UBND tỉnh về
thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số
106/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về phát huy ưu điểm, khắc phục
yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Văn
bản số 712/TTr-P4 ngày 31/12/2019 của Thanh tra tỉnh về việc tiếp tục triển khai
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 91KH/TU ngày 09/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Tư pháp báo cáo kết quả
thực hiện Quý I/2021 như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác thanh tra:
Thực hiện Văn bản số 900/TTr-P2 ngày 19/11/2020 của Thanh tra tỉnh về
việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh ra năm 2021, Gián đốc Sở Tư pháp ban
hành Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch
công tác thanh tra năm 2021; đồng thời, giao Thanh tra Sở có trách nhiệm chủ trì
triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng và
tiến độ thực hiện theo Kế hoạch.
2. Công tác tiếp dân; xử lý đơn và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.1. Công tác tiếp dân:
- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân; duy trì địa điểm tiếp công
dân và phân công công chức thường trực tiếp công dân theo quy định.
- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia tiếp công dân định kỳ 22 hàng tháng tại Trụ
sở Tiếp công dân của tỉnh.
- Ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở năm
2021 và triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Số lượt tiếp công dân Quý I/2021: 0 lượt.
2.2. Xử lý đơn, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiếp nhận 03 đơn thư (01 đơn khiếu nại, tố cáo; 01 đơn tố giác; 01 đơn
trình báo); trong đó, 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải

2
quyết và đã có văn bản trả lời, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo được biết; 01 đơn
tố giác và 01 đơn trình báo không đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Sở đề xuất lưu đơn
để theo dõi theo quy định.
- Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao xác minh nội dung khiếu nại (lần hai), Giám đốc Sở Tư
pháp đã chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường thành lập Tổ xác minh(1) khiếu nại (lần hai) của ông Hà Quang Tứ; địa chỉ:
Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Kết thúc xác minh,
Sở Tư pháp đã có Báo cáo và dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc
giải quyết khiếu nại (lần hai) của công dân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh
về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư
pháp đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 29/01/2021 về triển khai công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm góp nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng trong cơ quan; tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách
nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống
tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện Văn bản số 394/UBND-NC ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số
102/TTr-P4 ngày 02/02/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai tài sản,
thu nhập năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 11/QĐ-STP ngày
03/02/2021 về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai
tài sản, thu nhập thuộc Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 34
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐCP 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. Đồng thời, triển khai cho người
có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhậ; tiếp nhận, quản lý và bàn
giao bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.
4. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị:
Tiếp tục phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị, Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về phát huy ưu
điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên
Quyết định số 07/QĐ-STP ngày 26/01/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ xác minh nội dung
khiếu nại (lần hai) của ông Hà Quang Tứ; địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
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địa bàn tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan,
góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, đề
cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của công chức trực tiếp làm công
tác tiếp công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và công chức thường trực
tiếp công dân, thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.
5. Công tác khác
- Tiếp tục duy trì sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố
cáo.
- Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm
2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo
yêu cầu của Thanh tra tỉnh.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2021
1. Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã Giám đốc
Sở được phê duyệt.
2. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp dân và
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
3. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực
Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh.
Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng Qúy I/2021 của Sở Tư pháp. Kính gửi Thanh tra tỉnh biết, tổng
hợp./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu VT, TTr/STP-MXS.
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