
    UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

     Số: Kon Tum, ngày      tháng      năm  

         

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2021 

 

                           Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

 Thực hiện Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện các 

kết luận thanh tra của các cơ quan, địa phương trực thuộc tỉnh Kon Tum; Văn bản 

số 435/TTr-PGS ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết 

quả thực hiện kết luận thanh tra; Sở Tư pháp báo cáo như sau: 

 1. Việc chỉ đạo, xử lý đối với các kết luận thanh tra 

 - Việc chỉ đạo, xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện 

kết luận thanh tra: Không. 

 - Công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kết luận thanh tra: Không. 

(Tổng hợp văn bản chỉ đạo, xử lý theo Biểu số 1) 

 2. Về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra 

 a) Về tình hình thực hiện kết luận thanh tra 

 - Số lượng kết luận thanh tra phải thực hiện: 01 kết luận; tổng số kiến nghị, 

chỉ đạo phải thực hiện: 14 kiến nghị; 

 - Số lượng kết luận thanh tra đã thực hiện hoàn thành: Không; tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo tại các kết luận đã thực hiện hoàn thành: Không; 

 - Số lượng kết luận thanh tra chưa hoàn thành: 01 kết luận; tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo đã thực hiện hoàn thành: không; chưa hoàn thành: 14 kiến nghị. 

(Tổng hợp kết quả thực hiện theo Biểu số 2) 

 b) Kết quả xử lý sai phạm về kinh tế: Không.  

 c) Kết quả xử lý khác về kinh tế: Không. 

 d) Kết quả xử lý sai phạm về đất: Không. 

 đ) Kết quả xử lý khác về đất đai: Không.  

 e) Kết quả xử lý sai phạm về rừng: Không. 

 f) Kết quả xử lý sai phạm về gỗ: Không. 
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 g) Kết quả xử lý trách nhiệm hành chính:   

- Tổng số tập thể, cá nhân phải xử lý trách nhiệm: Không; số tập thể, cá 

nhân đã xử lý trách nhiệm: Không; số tập thể, cá nhân chưa xử lý trách nhiệm: 

không; 

- Kết quả xử lý tập thể và cá nhân (nêu cụ thể hình thức xử lý trách nhiệm 

đối với các tập thể, cá nhân đã xử lý): Không; 

- Nêu rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc xử lý đối với từng trường hợp 

theo từng kết luận cụ thể: Đang trong thời gian tổ chức thực hiện kết luận thanh 

tra. 

 (Tổng hợp số liệu, dữ liệu theo Biểu số 6) 

 h) Về vụ việc chuyển cơ quan điều tra: Không. 

 i) Kết quả thực hiện ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản: 

Không. 

  3. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra 

 - Tình hình, kết quả thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra: Căn cứ 

kết luận thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở đã ban hành 01 văn bản về việc 

thực hiện kết luận thanh tra. 

 - Tổng hợp văn bản đôn đốc cụ thể đối với từng kết luận thanh tra: Theo 

Biểu số 8. 

 - Tổng hợp số cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra: 

Theo Biểu số 9. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 

2021 của Sở Tư pháp, kính gửi Thanh tra tinh biết, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở (đ/b); 

- Lưu VT, TTr/STP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 
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