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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra kinh tế xã hội; công tác tiếp dân,  

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng,  

chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 

 

 

I. Công tác Thanh tra kinh tế- xã hội 

 Trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai 04 

cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, trong đó có 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 

2020, 01 cuộc thanh tra đột xuất và 01 cuộc thanh tra chuyên đề năm 2019 

chuyển sang. Đến nay, đã hoàn thành 02 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra việc sử 

dụng quỹ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Đại Lộc, Trung tâm 

y tế huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn và thanh tra tra các khoản thu – chi tại 

Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu. 

Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm là 111.674.406 đồng. Trong 

đó: Chấn chỉnh 72.121.000 đồng, xác định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 

39.553.406  đồng; đã thu hồi nộp ngân sách số tiền 39.553.406 đồng, đạt 100%. 

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 tập thể và 02 cá nhân có sai 

phạm qua thanh tra. 

Hiện nay, đang thực hiện dở dang 02 cuộc thanh tra: Thanh tra việc giao 

đất và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số U 374547 ngày 24/6/2003 

cho hộ ông Huỳnh Văn Hạnh, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc và 

thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã Đại Đồng, giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. 

 Kết quả thanh tra trên các lĩnh vực như sau: 

- Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội 

huyện Đại Lộc, Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn:  

Kết quả thanh tra cho thấy: Từ năm 2014 đến tháng 9/2019, được sự quan 

tâm lãnh đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ 

của các ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện; 

cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động, 

Bảo hiểm xã hội huyện Đại Lộc đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ 

chính trị của ngành và địa phương giao; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, 

quản lý thu, chi quỹ BHYT trên địa bàn huyện. 

Công tác khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định hiện hành, giải 

quyết kịp thời quyền lợi BHYT cho bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện đã đầu tư 

trang thiết bị y tế, cung ứng thuốc đủ, đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân 
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khám chữa bệnh BHYT; thực hiện tốt phần thu chi phí cùng chi trả trong khám, 

chữa bệnh theo quy định; việc giới thiệu, chuyển viện đúng quy định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại trong 

quản lý, sử dụng kinh phí như: Nợ BHYT còn cao; các phiếu khám chữa bệnh 

BHYT tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế còn thiếu chữ ký của bệnh nhân, 

bác sỹ điều trị; một số thủ thuật không thực hiện nhưng vẫn đề nghị thanh toán 

BHYT dẫn đến một số trường hợp phải chấn chỉnh, thu hồi sai phạm.  

Qua thanh tra đã phát hiện tổng sai phạm là 102.522.406 đồng. Trong đó: 

Chấn chỉnh 67.881.000 đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.343.406 đồng, 

thu hồi nộp Quỹ Bảo hiểm y tế huyện 26.298.000 đồng; đã thu hồi nộp ngân 

sách nhà nước 8.343.406 đồng, đã thu hồi nộp Quỹ Bảo hiểm y tế huyện 

26.298.000 đồng, đạt 100%; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập 

thể. 

- Thanh tra các khoản thu – chi tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu: 

Kết quả thanh tra các khoản thu – chi tại Trường Tiểu học Nguyễn Công 

Sáu thể hiện: Các khoản thu được theo dõi cụ thể, sổ sách, chứng từ kế toán đầy 

đủ, rõ ràng, lưu giữ cẩn thận; các khoản thu, chi thỏa thuận để phục vụ cho học 

sinh như tiền bán trú, cơ sở vật chất, quỹ phục vụ, … thực hiện theo Thông tư 

55/2011/TT – BGDĐT 07 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo; các 

khoản thu thỏa thuận đều được nhà trường thông qua phụ huynh học sinh của 

từng lớp và đưa ra xin ý kiến thỏa thuận tại Đại hội cha mẹ học sinh; công tác sử 

dụng, quản lý, đối chiếu biên lai đúng quy định. Đa số các khoản chi ngân sách 

và các khoản chi từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh đảm bảo chứng từ 

thanh toán; hồ sơ mua sắm tài sản cố định, thiết bị dạy và học, sửa chữa… tuân 

thủ theo trình tự thủ tục quy định của Nhà nước; việc mở sổ chi các khoản rõ 

ràng, cụ thể; kết thúc các năm học, Trường Tiểu Học Nguyễn Công Sáu có báo 

cáo số liệu cụ thể với phụ huynh về thu, chi, tồn quỹ các nguồn thỏa thuận vào 

buổi họp phụ huynh cuối học kỳ II của năm học. Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế như: Một số chứng từ kế toán không hợp lệ, không đúng 

nguyên tắc, nội dung chưa rõ ràng; đa số các phiếu chi tiền mua ga, giấy đề nghị 

thanh toán đơn vị không ghi tên cán bộ, nhân viên của trường mà ghi tên người 

chủ bán ga là không đúng quy định, không có hợp đồng mua bán ga. Người mua 

hàng không ký vào hóa đơn thanh toán; việc quản lý gạo nấu ăn cho học sinh 

đơn vị không lập thủ tục theo dõi nhập, xuất kho theo quy định; sử dụng nguồn 

tiền ga không đúng mục đích.   

Qua thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế là 9.152.000 

đồng. Trong đó: Chấn chỉnh 4.240.000 đồng, thu hồi nộp ngân sách: 4.912.000 

đồng; đã thu hồi 4.912.000 đồng, đạt 100%; kiến nghị kiểm điểm rút kinh 

nghiệm đối với 01 tập thể và 02 cá nhân.  

II. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản 

ảnh, tố cáo 

1. Công tác tiếp dân  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã thực hiện 253 lượt tiếp công 

dân, trong đó Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 10 lượt, cán bộ 
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tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân UBND huyện tiếp 18 lượt; các xã, 

thị trấn tiếp 225 lượt. 

Phần lớn nội dung nhân dân phản ánh qua công tác tiếp dân tập trung ở 

lĩnh vực: Đất đai, công tác giải tỏa đền bù, chế độ chính sách xã hội, môi trường; 

thông qua công tác tiếp công dân, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp 

thu các ý kiến phản ánh của nhân dân cũng như làm tốt công tác phân tích, giải 

thích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng 

dẫn nhân dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Tại Ban Tiếp công dân của UBND huyện, cán bộ phụ trách công tác tiếp 

công dân đã làm tốt công tác tiếp công dân thường xuyên; lãnh đạo tiếp công 

dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.  

2. Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện tiếp nhận 78 đơn khiếu nại, kiến 

nghị, phản ánh (cấp huyện 43 đơn, cấp xã, thị trấn 35 đơn), trong đó: 

- Số vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 02 vụ, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 02 vụ, đã giải quyết xong 02/02 

vụ (ban hành 02 Quyết định giải quyết), 01 khiếu nại sai, 01 khiếu nại đúng. 

- Số vụ kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết là 76 vụ (cấp 

huyện 27 vụ, cấp xã, thị trấn 49 vụ). Nội dung kiến nghị, phản ảnh liên quan đến 

chính sách xã hội, chế độ đền bù, tái định cư, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi 

trường, các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả kết quả….Hiện 

nay, đã giải quyết xong 52 vụ (cấp huyện 23 vụ, cấp xã, thị trấn 29 vụ). Tồn 24 

vụ (cấp huyện 04 vụ, cấp xã, thị trấn 20 vụ), trong thời hạn giải quyết. 

3. Tình hình và kết quả giải quyết tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2020, 

trên địa bàn huyện Đại Lộc không phát sinh đơn thư tố cáo. 

III. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả các nội dung phòng ngừa tham 

nhũng như: 

- Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu biên chế và khoán kinh phí hoạt động 

cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 

07/10/2013 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tất cả các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quy 

chế quản lý công sản; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện có tiết kiệm 

kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương công khai, minh bạch hoạt động hướng 

vào các lĩnh vực: Quy trình, thủ tục giải quyết công việc; cải cách thủ tục hành 

chính; công khai việc sử dụng ngân sách, tài sản công; đất đai, quản lý tài 

nguyên khoáng sản; kinh phí chi tiêu nội bộ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.  

- Tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chấp hành 

và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/11/2012 và Chỉ thị 

số 02/CT-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ 
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cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong 

các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND 

huyện Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện, cơ bản tuân thủ đúng quy 

định. 

IV. Công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thi hành Luật Tiếp 

công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng 

UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai và hoàn thành 04 

cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành Luật Tiếp Công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 04 xã trên địa bàn 

huyện. Các cuộc thanh tra được tiến hành theo trình tự thủ tục và kết luận thanh 

tra đảm bảo theo quy định. Kết quả thanh tra thể hiện: 

- Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của Chủ tịch 

UBND các xã có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, một số địa phương đã bố 

trí Phòng Tiếp công dân riêng, thuận tiện cho công tác tiếp dân, mở sổ sách theo 

dõi công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo trình tự, lập hồ sơ riêng 

theo từng vụ việc và đưa vào lưu trữ đúng quy định. 

- Việc thực hiện kết luận sau thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu 

nại, tố cáo có nhiều tiến bộ rõ nét. 

Tuy nhiên, một số Chủ tịch UBND các xã tiếp công dân ít, chưa đảm bảo 

theo quy định, cán bộ phụ trách tiếp công dân chưa cập nhập thông tin, ghi chép 

đầy đủ và kịp thời. 

V. Đánh giá kết quả hoạt động 

1. Ưu điểm 

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công 

tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm, chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối hợp của các cơ quan, ban, 

ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể; sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức cơ 

quan Thanh tra huyện và cán bộ phụ trách chuyên môn của các đơn vị, địa 

phương.  

- Công tác thanh tra luôn bám sát chương trình kế hoạch năm được phê 

duyệt; đảm bảo theo sự chỉ đạo, yêu cầu của ngành cấp trên và của địa phương; 

gắn kết tốt với công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Về thanh tra kinh tế- xã hội: Việc thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng 

quỹ bảo hiểm y tế còn chậm so với thời gian quy định.  

- Về công tác tiếp công dân: Một số Chủ tịch UBND các xã tiếp công dân 

ít, chưa đảm bảo theo quy định, cán bộ phụ trách tiếp công dân chưa cập nhập 

thông tin, ghi chép đầy đủ và kịp thời. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Thanh tra chuyên đề về 

quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế có nội dung phức tạp, đội ngũ cán bộ, công 
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chức Thanh tra huyện không có chuyên môn về y tế dẫn đến kết luận thanh tra 

chậm. 

VI. Biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

trong công tác thanh tra kinh tế xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và công tác phòng chống tham nhũng. 

 - Chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn phải trực tiếp tiếp công dân, đây là việc làm nhằm giữ yên lòng dân, giữ 

vững ổn định xã hội.  

 - Trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của công dân phải đảm 

bảo đúng quy trình giải quyết, thấu tình đạt lý, thông báo kịp thời các kết luận, kết 

quả giải quyết với người dân.  

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra kinh tế xã hội; công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng 

trong 06 tháng đầu năm 2020 của UBND huyện Đại Lộc./. 

 
Nơi nhận: 
- HĐND huyện;  

- Thanh tra huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Mai 
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