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UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

THANH TRA HUYỆN 

 

Số: 70/BC-TT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Định Quán, ngày  16  tháng 7 năm 2018 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nội dung công việc cần phải công khai 

của Thanh tra huyện trong 06 tháng đầu năm 2018. 

 

Thực hiện Văn bản số 32/UBND-TT ngày 10/7/2017 của UBND huyện 

Định Quán về việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng và các văn bản chuyên ngành, Thanh tra huyện báo cáo kết quả thực hiện 

trong năm 06 tháng đầu năm như sau: 

1. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra: 

- Công khai Kế hoạch thanh tra đến tất cả các đối tượng được thanh tra 

trong năm 2018. Thời gian công khai: Công khai ngay sau khi Chủ tịch UBND 

huyện ký ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra. Hình thức công 

khai: Gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện đến đối tượng thanh tra và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Công khai Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra đến tất cả các đối 

tượng được thanh tra trong năm 2018. Thời gian công khai: Công khai ngay sau 

khi Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh 

tra. Hình thức công khai: Gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện đến đối 

tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Công khai kết luận thanh tra: Trong 06 tháng đầu năm 2018, Thanh tra 

huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện công khai 03 Kết luận thanh tra sau: 

 + Kết luận thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi nguồn ngân sách và 

các khoản thu, nộp, thanh toán liên quan đến BHXH, BHYT của Trường THCS 

Ngô Thời Nhiệm.  

+ Kết luận thanh tra công trình xây dựng Nhà văn hóa xã La Ngà do Ban 

Quản lý dự án làm chủ đầu tư.  

+ Kết luận thanh tra việc quản lý, điều hành thu chi tài chính tại Trường 

tiểu học Hùng Vương, xã Ngọc Định.  

Hình thức công khai: Công bố tại cuộc họp và niêm yết tại trụ sở làm việc 

của cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra. 

Thời gian công khai: Trong thời hạn 10 ngày từ ngày ký kết luận thanh 

tra, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện tổ chức công khai kết luận thanh 

tra. Đối với thời gian niêm yết kết luận luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ 

quan, đơn vị là đối tượng thanh tra, thời gian niêm yết là 15 ngày liên tục. 

2. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
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a. Công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại: 

Trong 06 tháng đầu năm 2018, do không nhận được đơn khiếu nại thuộc 

thẩm quyền nên không tổ chức công khai. 

b. Công khai, minh bạch trong giải quyết tố cáo: 

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Thanh tra huyện tham mưu Chủ tịch 

UBND huyện tổ chức công khai 02 Kết luận nội dung tố cáo. 

- Hình thức công khai: Trong vòng thời gian 10 ngày kể từ ngày Chủ tịch 

UBND huyện ký ban hành kết luận nội dung tố cáo, Thanh tra huyện tham mưu 

UBND huyện gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức có liên 

quan đồng thời niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân của huyện. 

- Thời gian công khai: Niêm yết tại phòng tiếp công dân của UBND 

huyện 15 ngày liên tục. 

3. Công khai, minh bạch trong hoạt động phòng, chống tham nhũng: 

- Công khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018 của UBND 

huyện đến tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.  

- Hình thức công khai: Gửi trên hệ thống hoặc gửi bằng văn bản giấy đến 

tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. 

4. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ: 

- Nội dung công khai: 

+ Công khai quy hoạch, đào tạo, khen thưởng. 

+ Công khai trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành thanh tra. 

- Hình thưc công khai: Công khai trong cuộc họp của cơ quan. 

5. Công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị 

- Công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của cơ quan. Hình thức 

công khai: Trong cuộc họp cơ quan. 

- Công khai dự toán, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính hằng năm. 

Hình thức công khai: Niêm yết tại cơ quan Thanh tra. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nội dung công việc cần phải công 

khai của cơ quan Thanh tra huyện trong 06 tháng đầu năm 2018./.  

 
Nơi nhận: 
-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa TT; 

- Lưu: VT. 

       KT.CHÁNH THANH TRA 

        PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

          Trương Thị Minh Thư 
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