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BÁO CÁO
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng năm 2020
Thực hiện Công văn 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; Công
văn 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 như
sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác thanh tra
- Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Tư pháp về xây
dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định
số 153/QĐ-STP ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra
năm 2020.
- Trong năm, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thanh tra về việc chấp
hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. Kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã báo cáo
kết quả thanh tra và tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra theo quy
định của pháp luật.
- Thực hiện Công văn số 432/TTr-P1 ngày 25/6/2020 của Thanh tra tỉnh về
việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã
ban hành Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 29/6/2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch
công tác thanh tra năm 2020. Theo đó, đã đưa ra khỏi Kế hoạch công tác thanh tra
năm 2020 đối với cuộc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá
tài sản tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land.
- Triển khai Công văn số 799/TTr-P3 ngày 27/10/2020 của Thanh tra tỉnh về
việc xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên
địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp năm 2021 của đơn vị gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp. Đồng thời, chỉ đạo
Thanh tra Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 gửi Thanh
tra tỉnh để rà soát, xử lý chồng chéo trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
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theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 900/TTr-P2 ngày 19/11/2020 về
việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021.
2. Công tác tiếp dân; xử lý đơn và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.1. Công tác tiếp dân
- Ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở năm
2020 theo quy định.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-STP ngày
05/11/2019 của Sở Tư pháp về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại
hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số
120/QĐ-STP ngày 05/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ
công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Thông báo số 54/TB-TCT ngày 08/11/2019 của Tổ công tác về
trực tiếp công dân.
- Định kỳ ngày 22 hàng tháng, Lãnh đạo Sở và công chức Thanh tra Sở tham
gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Đồng thời, cử công chức tham
gia trực tiếp công dân đợt 3, đợt 4 và đợt 5 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo yêu
cầu của Thường trực Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp
trên địa bàn tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Cung cấp danh sách công chức trực tiếp công dân tại Sở Tư pháp trong
thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng theo đề nghị của Ban Tiếp công dân tỉnh(1). Tham gia ý kiến về việc giao
nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh(2).
- Số lượt tiếp công dân năm 2020: 0 lượt.
2.2. Xử lý đơn, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Xử lý 06 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết; phối hợp Sở Nội vụ
đề xuất hướng xử lý, giải quyết nội dung tố cáo của công dân.
- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Cử công chức tham gia phối hợp làm việc để trao đổi, nghiên cứu về cách
thức tiếp nhận, xử lý đơn thư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn
số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan tại
Thanh tra tỉnh.

(1)
(2)

Văn bản số 39/CV-TD ngày 20/8/2020 của Ban Tiếp công dân tỉnh.
Văn bản số 2373/VP-TD ngày 28/8/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
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+ Tiếp tục tham gia kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài
của công dân theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm
2020(3). Trên cơ sở đó, đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CCVC và
NLĐ trong cơ quan về các quy định PCTN(4) với nhiều hình thức phù hợp (thông
qua hội nghị, Trang thông tin điện tử, Tập san Tư pháp, Thông tin PBGDPL,...),
gắn công tác này với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ
Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm
2019 của Bộ Chính trị
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW 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 Ủy ban nhân dân tỉnh về phát
huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham
nhũng trên địa bàn tỉnh đến CCVC và NLĐ trong toàn đơn vị, qua đó nhằm 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 kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ
luật của công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng
thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi
trả thù, trù dập người tố cáo trong cơ quan.
5. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính
phủ
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số
42/KH-STP ngày 23/11/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết
công việc và chỉ đạo triển khai nghiêm túc.
6. Công tác khác
Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp.
Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai
và kiểm soát việc kê khai tài sản; các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày
07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án
tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường,...
(3)
4
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- Tiếp tục duy trì và sử dụng hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về
khiếu nại, tố cáo.
- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TTBNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền,
trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công
chức, viên chức.
- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành:Kế hoạch triển khai Nghị định số
82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành
chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi
hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của
công dân, Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ
thành lập Tổ xác minh(5) tiến hành xác minh, làm rõ nội dung tố cáo và báo cáo kết
quả xác minh, làm rõ nội dung tố cáo của công dân theo gửi UBND tỉnh theo quy
định.
- Thực hiện tốt công tác báo cáo(6) theo yêu cầu.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Công tác thanh tra
Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt.
Thành lập các Đoàn thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong các
lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành tại địa phương.
2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không
thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định (nếu có).

Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 18/9/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ xác minh nội dung tố
cáo của công dân.
(6)
Tình hình thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng; tình hình phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ
thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện,
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; kết quả thực hiện quy tắc
ứng xử của cán bộ tranh tra theo Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 06/9/2007 của Tổng thanh tra Chính phủ; kết
quả thực hiện các kết luận thanh tra do Sở Tư pháp ban hành từ năm 2017 đến năm 2019; tổng kết công tác phòng
chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay; cung cấp thông tin phục vụ đợt thanh tra của Thanh tra Chính phủ; xét kỷ
niệm chương vì sự nghiệp thanh tra; kết quả thi hành pháp luật về thanh tra; tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị
và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực; kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc
trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp; kết
quả thực hiện kết luận thanh tra; Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực đất đai và đầu tư xây dựng từ
năm 2016 đến năm 2020; Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham
nhũng, tiêu cực; Công tác thanh tra, kiểm ta, giám sát kiểm toán về thực hành tiêt kiệm chống lãng phí...
(5)
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3. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số
10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác phòng, chống tham
nhũng, chú trọng các biện pháp phòng ngừa.
4. Duy trì và sử dụng hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại,
tố cáo.
5. 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 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tư
pháp. Kính báo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Văn phòng Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu VT, TTr/STP, MXS.
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