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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

BAN DÂN TỘC 

 

Số: 43/BC-BDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng quý II/2018 

 

I. Công tác thanh tra 

1. Kiểm tra hành chính 

Ban Dân tộc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCTN, việc quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng thông qua các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, hàng quý của 

cơ quan. 

2. Kiểm tra chuyên ngành 

Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 25/5/2018 về việc 

kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo 

theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Ban Dân tộc sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra trong tháng 6/2018. 

II. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Công tác tiếp công dân 

Trong quý II/2018, Ban Dân tộc không có trường hợp phải tiến hành tiếp 

công dân. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Số đơn tiếp nhận trong quý II/2018: Không. 

3. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Trong quý II/2018, Ban Dân tộc không có đơn thư thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban. 

III. Công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN trong cơ quan Ban Dân tộc 
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a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCLĐ các quy 

định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan thông qua Hội nghị CBCC 

đầu năm, các buổi sinh hoạt tập thể định kỳ, giao ban công tác của cơ quan Ban 

Dân tộc. Cụ thể hóa các quy định thành quy chế để phát huy tính tự giác chấp 

hành của CBCCLĐ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan.  

b) Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng 

Trên cơ sở Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của 

UBND tỉnh, Ban đã chủ động xây dựng và ban hành một số văn bản sau: 

- Quyết định số 36/QĐ-BDT ngày 20/12/2017 ban hành Kế hoạch thanh 

tra năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Quyết định số 01/QĐ-BDT ngày 08/01/2018 ban hành Kế hoạch theo 

dõi thi hành pháp luật năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Quyết định số 05/QĐ-BDT ngày 18/01/2018 ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 17/01/2018 về công tác kiểm tra, xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Kế hoạch số 03/KH-BDT ngày 17/01/2018 về rà soát, hệ thống hoá văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 07/02/2018 về thông tin, tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Kế hoạch số 07/KH-BDT ngày 27/02/2018 của Ban Dân tộc về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Trưởng ban là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng trong cơ quan Ban Dân tộc, thanh tra Ban thực hiện chức năng tham 

mưu về công tác phòng, chống tham nhũng cho Lãnh đạo Ban theo chỉ đạo; kết 

hợp với sự kiểm tra giám sát của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và toàn 

thể CBCCLĐ trong cơ quan. 

d) Các kết quả khác để thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc “Tiếp 
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tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” tại Ban Dân tộc. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Toàn thể CBCCLĐ cơ quan Ban Dân tộc luôn thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng đúng quy định, dân chủ và công khai. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong quý  II năm 2018, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng tại cơ quan 

Ban dân tộc và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân phát sinh từ 

vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh có liên quan đến tham nhũng. 

IV. Đánh giá, dự báo tình hình 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ và Lãnh đạo Ban Dân tộc, công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan 

đạt được hiệu quả tích cực, luôn phát huy tinh thần dân chủ, công khai minh 

bạch trong mọi hoạt động của đơn vị. 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tham nhũng trong cơ quan Ban Dân 

tộc cũng như trên lĩnh vực công tác dân tộc ít có khả năng xảy ra. 

V. Phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2018 

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra 

tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống 

tham nhũng 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra và Kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 của Ban Dân tộc. 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ trực tiếp theo 

Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 tại các địa phương. 

- Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng; quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan Ban Dân tộc. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2018, Ban Dân tộc xin báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận:        TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Thanh tra UBDT; 

- Thanh tra tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTr.                                                                 

                                                                                                                    Đặng Văn Tuấn 
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