Công tác thanh tra: Thanh tra qun tin hành thanh tra vic qun lý thu, chi tài chính ngân sách
ti 03 n v: Trng Tiu hc Võ Th Sáu, UBND phng Thch Thang và UBND phng Thun Phc. Thanh tra
qun ã công b 02 kt lun thanh tra ti trng TH Võ Th Sáu và phng Thch Thang. Kt lun thanh tra ti trng
TH Võ Th Sáu 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.
Cuc thanh tra TCNS phng Thch Thang, yêu cu Ch tch UBND phng khc phc thu hi tin sai phm
9.434.600 np vào ngân sách Nhà nc ng thi t chc kim im nghiêm 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 sát
úng công tác qun lý thu, chi tài chính ngân sách ti n v trong thi gian n c tt hn.
Cuc thanh tra TCNS ti phng Thun Phc niên nm 2016. Hin nay Thanh tra qun ã gi d tho
kt lun cho n v. Yêu cu n v, các cá nhân có liên quan gii trình ni dung sai phm theo úng quy
nh.
- Ngoài ra, thc hin K hoch s 54/KH-UBND ngày 15/3/2017 ca UBND qun Hi Châu v tip tc kho
sát, ánh giá thc trng công tác hòa gii tranh chp t ai ti UBND các phng thuc qun trong nm 2017,
Thanh tra qun ã c 01 cán b là Thanh tra viên tham gia thành viên oàn kho sát t ngày 04/4/2017 n
ngày 11/4/2017. Kt qu kho sát nhm nm bt, ánh giá c tình hình tip nhn n kin ngh, phn nh, cách gii
quyt tranh chp t ai và lp, lu tr h s ti các phng theo quy nh ca Lut t ai nm 2013 và Ngh nh s
43/2014/N-CP ca Chính ph. Tp trung chú trng gii quyt tranh chp bng phng pháp hòa gii c s,… Trên
c s ó phòng Tài nguyên – Môi trng là n v ch trì tham mu cho UBND qun hng dn quy trình x lý, gii
quyt tranh chp t ai thng nht chung trong toàn qun các n v thc hin.
- Thc hin Quyt nh s 507/Q-TTTP ngày 04/7/2017 ca Chánh Thanh tra thành ph à Nng v vic
thanh tra thc hin các quy nh ca pháp lut v thanh tra, khiu ni, t cáo, phòng, chng tham nhng ti UBND
qun Hi Châu, Thanh tra qun ã tham mu cho Ch tch UBND qun làm vic vi các n v có liên quan ly
thông tin, s liu chun b báo cáo theo cng cho oàn thanh tra làm vic.
Công tác gii quyt khiu ni, t cáo
Trong 9 tháng u nm 2017, các c quan hành chính thuc qun ã tip 382 lt công dân, trong ó:
Công dân n tip nh k 05 lt; Ban tip công dân tip 26 lt ngi; các phòng ngành tip 27 lt và UBND các
phng tip 324 lt ngi.
Tip nhn 289 n kin ngh, phn ánh liên quan n khiu ni, t cáo, trong ó: Các phòng chuyên môn
thuc qun tip nhn 45 n, UBND các phng tip nhn 244 n.
Ni dung ca công dân kin ngh, phn ánh liên quan n vic tranh chp, ln chim t ai, ln chim không
gian hm kit; vic cp giy chng nhn QSD và QSHNO; xin tách tha, chuyn mc ích s dng; gây ô nhim
môi trng,…
Tip nhn 01 n t cáo ca công dân, có ni dung: ‘‘t cáo Ch tch UBND phng Thanh Bình li dng chc
v, quyn hn gii quyt v vic có li cho bà Bùi Lan Chi, trú ti 334/1 ng a trái pháp lut làm thit hi v vt cht
và tinh thn ca tôi cùng sc khe...“. Kt lun s 01/KL-UBND ngày 22/8/2017 ca UBND qun: Không có c
s xác nh Ch tch UBND phng Thanh Bình li dng chc v và quyn hn làm trái pháp lut gii quyt v vic có
li cho bà Bùi Lan Chi, gây thit hi v vt cht và tinh thn ca công dân; thc t có vic bà Chi làm bc tng cao
khong 0,4m, mái tôn che phía sau hiên nhà b nghiêng và có vic ly cái thau nhôm v nhà vi mc ích
em i gò hàn cho úng nguyên trng ban u tr li cho công dân, không phi là hành vi p phá và ly cp tài
sn.
Thanh tra qun

