Công tác thanh tra: Thanh tra qun tip tc trin khai K hoch s 138/KH-UBND ngày 11/11/2014
ca UBND qun v thc hin Ch th s 35-CT/TW ngày 26/5/2014 ca B Chính tr “V tng cng s lãnh o ca ng i
vi công tác tip dân và gii quyt khiu ni, t cáo”, Thanh tra qun tin hành t chc 02 bui hi ngh giao ban tp
hun công tác tip công dân, x lý và gii quyt n th khiu ni, t cáo, kin ngh phn nh cho th trng, cán b
tham mu công tác tip dân, gii quyt KN,TC, PCTN ca 13 phng và các phòng ngành, oàn th thuc
qun; hng dn các n v thc hin vic tip công dân, x lý n th theo úng quy trình ti Thông t s 06/2014/TTTTCP ngày 31/10/2014 ca Thanh tra Chính ph; x lý n khiu ni, t cáo, kin ngh phn ánh theo Thông t
s 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014; thc hin ch báo cáo theo Thông t s 03/2013/TT-TTCP ngày
10/6/2013 ca Thanh tra Chính ph; thc hin quy trình gii quyt khiu ni ca t chc, công dân theo Quyt nh
s 21/2016/Q-UBND ngày 13/6/2016 ca UBND thành ph à Nng .
Thanh tra qun tin hành thanh tra vic qun lý thu, chi tài chính ngân sách ti 02 n v: Trng Tiu hc
Võ Th Sáu và UBND phng Thch Thang. Ngày 10/4/2017 Thanh tra qun ã công b Kt lun thanh tra ti
trng TH Võ Th Sáu. Kt lun thanh tra yêu cu Hiu trng nhà trng t chc kim im trách nhim cá nhân có
sai sót trong công tác qun lý, sai sót v th tc thanh toán rút kinh nghim, chn chnh, có bin pháp qun
lý công tác thu, chi tài chính ngân sách ti n v trong thi gian n c tt hn.
Công tác tip dân, gii quyt khiu ni, t cáo: Trong 6 tháng u nm 2017, các c quan hành chính
thuc qun ã tip 224 lt công dân, trong ó: Không có công dân n tip nh k; Ban tip công dân tip 23 lt
ngi; các phòng ngành tip 14 lt và UBND các phng tip 187 lt ngi.
Tip nhn 175 n kin ngh, phn ánh liên quan n khiu ni, t cáo, trong ó: Các phòng chuyên môn thuc
qun tip nhn 32 n, UBND các phng tip nhn 143 n.
Công tác tuyên truyn pháp lut v thanh tra, khiu ni, t cáo:
Trong 6 tháng u nm 2017, Thanh tra qun phi hp vi Liên oàn Lao ng qun Hi Châu t chc 02 bui hi
ngh tp hun nghip v cho Ban thanh tra nhân dân theo Ngh nh s 159/2016/N-CP ngày 29 tháng 11
nm 2016 ca Chính ph, có 230 ngi tham d. C th: 01 bui hi ngh cho Ban Thanh tra nhân dân các
phòng, ngành, n v, hi oàn th, UBND 13 phng thuc qun (120 ngi tham d) và 01 bui cho Ch tch công
oàn và Ban thanh tra nhân dân ti các trng hc công lp thuc qun (110 ngi tham d). Các bui hi ngh u
mi ông Nguyn c Cam - Thanh tra viên cao cp, Phó Chánh Thanh tra thành ph tham d và truyn t ni
dung.
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