Công tác thanh tra: Thanh tra qun ã tin hành 04 cuc thanh tra. Trong ó có: 02 cuc thanh tra TCNS,
yêu cu n v sai phm np vào ngân sách Nhà nc s tin 34.272.000 (Trng Mm non Bình Minh:
11.752.000; Phng Thanh Bình: 22.520.000); 01 cuc thanh tra t xut công tác tuyn sinh u cp ti các
trng tiu hc, trung hc c s; 01 cuc thanh tra t xut v công qun lý tài chính, t chc hot ng i vi các ngun Qu
H tr nông dân ti Hi Nông dân qun Hi Châu. Công tác tip dân, gii quyt khiu ni, t cáo -Trong 9 tháng
u nm 2016, các c quan hành chính thuc qun ã tip 416 lt công dân, trong ó: Lãnh o UBND qun tip
nh k 10 lt ngi; Ban tip công dân tip 20 lt ngi; các phòng ngành tip 32 lt và UBND các phng tip 354 lt
ngi. -Tip nhn 210 n kin ngh, phn ánh liên quan n khiu ni, t cáo, trong ó: Các phòng chuyên môn
thuc qun tip nhn 36 n, UBND các phng tip nhn 174 n. Kt qu ã xem xét x lý, gii quyt 208/210 theo
quy nh.(các phòng gii quyt 36/36 n; các phng gii quyt 172/174 n). Còn 02 n các phng ang xem xét
gii quyt theo quy nh. - Tip nhn 02 n khiu ni, 01 n t cáo.Kt qu gii quyt ã ban hành 02 quyt nh gii quyt
khiu ni; 01 kt lun ni dung t cáo. T l khiu ni úng chim t l 50% (1/2 n); khiu ni úng 01 phn chim 50%
(1/2 n); t cáo sai chim 100% (1/1 n). Công tác tuyên truyn pháp lut v khiu ni, t cáo Thc hin K hoch s
10590/KH-UBND ngày 29 tháng 11 nm 2013 ca UBND thành ph à Nng v trin khai thc hin án “Tip
tc tng cng công tác ph bin, giáo dc pháp lut v khiu ni, t cáo xã, phng giai on 2013-2016 trên a bàn
thành ph à Nng” - Gi tt là án 1.1133. Cn c K hoch s 12/KH-UBND ngày 25/01/2014 ca UBND qun,
trong 09 tháng u nm 2016 Thanh tra qun ã t chc tuyên truyn ti 04 phng còn li c thc hin trong giai on
2 ca án 1-1133 (Phng Hòa Thun ông, Hòa Thun Tây, Phc Ninh, Hòa Cng Bc) Tài liu in gm 6.400 t
gp phát n tn tay ngi dân c tuyên truyn; mi báo cáo viên là lãnh o Thanh tra thành ph truyn t ni
dung tuyên truyn. n nay ã t chc tuyên truyn xong ti 04 phng theo k hoch. Tng s lt ngi tham d là 910
ngi. Ngày 01 tháng 7 nm 2016, UBND qun Hi Châu t chc hi ngh tng kt án 1-1133. Hi ngh có 95 i
biu là các ông bà i din Thanh tra thành ph, Qun y Hi Châu, các c quan tham mu giúp vic Qun y; i
din lãnh o HND, UBND qun, các hi oàn th, các phòng ngành; Ch tch UBND, Ch tch UBMTTQ Vit
Nam, Trng ban Thanh tra nhân dân, cán b công chc làm công tác tip công dân, gii quyt khiu ni, t
cáo ti các phng thuc qun tham d. Nh vy, trong 03 nm thc hin án 1-1133 ti qun Hi Châu ã thc hin 16
bui hi ngh tuyên truyn, in phát 20.425 t gp, s lt ngi tham d là 3.031 ngi. Tng kinh phí c duyt thc hin
án là 45.000.000. án 1-1133 ti qun Hi Châu ã hoàn thành úng tin , t yêu cu, cht lng theo k hoch
ra. Công tác phòng, chng tham nhng: Thc hin Công vn s 810/TTTP-TTPCTN ngày 27 tháng 10 nm
2015 ca Thanh tra thành ph à Nng v vic trin khai thc hin công tác minh bch tài sn, thu nhp nm
2015, UBND qun có Vn bn s 1562/UBND-TTr ngày 10/11/2015 hng dn các n v trin khai vic kê khai
tài sn, thu nhp nm 2015. Qua báo cáo s 28/BC-UBND ngày 01/02/2016 v vic kt qu minh bch tài sn,
thu nhp nm 2015, toàn qun có 89 n v trc thucthc hin kê khai, vi 519 ngi thuc i tng có ngha v phi kê
khai, t kê khai. Trong ó, nhng ngi có ngha v kê khai thuc Thành y qun lý 13 ngi; nhng ngi kê khai
thuc Qun u qun lý 161 ngi và UBND qun qun lý 345 ngi. Vic kê khai, công khai bn kê khai minh
bch tài sn, thu nhp c thc hin úng quy nh. Cn c Lut phòng, chng tham nhng; K hoch s 1075/KHUBND ngày 16/02/2016 ca UBND thành ph v công tác phòng chng tham nhng nm 2016, UBND
qun ban hành K hoch s 30/KH-UBND ngày 25/02/2016 v công tác phòng chng tham nhng nm
2016 và ã trin khai n 32 phòng, ngành và oàn th thuc qun./.
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