Công tác thanh tra: Trong nm 2017, 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/TT-TTCP 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, Quy trình v tip nhn, x lý, gii quyt
n kin ngh, phn nh theo Quyt nh s 17/2017/Q-UBND ngày 24/5/2017 ca UBND thành ph à Nng .
- Thanh tra qun ã tin hành 06/06 cuc thanh tra theo k hoch (trong ó có 03 cuc thanh tra kinh t xã hi ti 03 n v: Trng Tiu hc Võ Th Sáu, phng Thch Thang và phng Thun Phc. Kt lun thanh tra yêu
cu n v sai phm np vào ngân sách nhà nc s tin 41.714.600 (phng Thch Thang 9.434.600, phng
Thun Phc 14.280.000, phng Bình Thun 18.000.000 ); 03/03 cuc thanh tra trách nhim trong vic thc
hin pháp lut v KN,TC, PCTN ti phòng T pháp, phng Nam Dng, phng Bình Thun.
+ Ngoài ra, 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.
+ Trin khai Vn bn s 2578/VP-NC ngày 07 tháng 8 nm 2017 ca UBND thành ph và Vn bn
s 687/TTTP-VP ngày 12 tháng 9 nm 2017 ca Thanh tra thành ph à Nng v vic hng dn tng kt 03 nm
thi hành Lut Tip công dân, n v ã tham mu cho UBND qun Báo cáo s 197/BC-UBND ngày
05/10/2017. Ni dung báo cáo theo úng cng hng dn tng kt 03 nm thc hin Lut Tip công ca Thanh tra
Chính ph, thi gian báo cáo kp thi theo quy nh ca Thanh tra thành ph.
Công tác gii quyt khiu ni, t cáo
Nm 2017, các c quan hành chính thuc qun ã tip 457 lt công dân, trong ó: Công dân n tip nh
k 13 lt; Ban tip công dân tip 31 lt ngi; các phòng ngành tip 40 lt và UBND các phng tip 373 lt ngi.
Tip nhn 354 n kin ngh, phn ánh liên quan n khiu ni, t cáo, trong ó: Các phòng chuyên môn
thuc qun tip nhn 53 n, UBND các phng tip nhn 301 n.
Công tác gii quyt khiu ni, t cáo ã tham mu cho UBND qun x lý gii quyt 03 n t cáo, 01 n khiu
ni thuc thm quyn. UBND qun ã ban hành 02 kt lun ni dung t cáo, 01 Quyt nh gii quyt khiu ni; còn
01 t cáo ang c kim tra xác minh.
Các khiu ni, t cáo trên c x lý, gii quyt úng trình t, th tc, úng quy trình gii quyt theo pháp lut
quy nh.
UBND qun ban hành quyt nh x lý sai phm trong gii quyt t cáo, yêu cu Hiu trng trng Tiu hc Lý
Công Un np s tin ã nhn ph cp u ãi ngành 44.671.550 ng không úng quy vào ngân sách nhà nc.
V vic rà soát các v vic khiu ni, t cáo ông ngi, phc tp
Thc hin Công vn s 361/TTTP-VP ngày 12/5/2017 ca Thanh tra thành ph à Nng v vic thc hin
ch o ca UBND thành ph trin khai Công vn s 1139/VPCP-V.I ngày 28/4/2017 ca Vn phòng Chính ph
v “rà soát, tp trung gii quyt các v vic khiu ni, t cáo ông ngi, phc tp”,
Thanh tra qun phi hp vi các n v kim tra, rà soát. Kt qu rà soát, không có n khiu ni, n t cáo,

kin ngh, phn nh ông ngi, phc tp gây mt an ninh, trt t và làm mt n nh chính tr - xã hi thuc thm quyn
ca qun Hi Châu.
Công tác tuyên truyn pháp lut v thanh tra, khiu ni, t cáo
Thanh tra qun ã 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, i tng c tuyên truyn gm Ban Thanh tra nhân dân các phòng, ngành, n v, hi oàn th, UBND 13
phng, các trng hc thuc qun. Hi ngh có 230 ngi tham d.
T chc hi ngh trin khai, ph bin ni dung ca Quyt nh s 17/2017/Q-UBND ngày 24 tháng 5 nm
2017 ca UBND thành ph à Nng ban hành Quy nh v tip nhn, x lý, gii quyt n kin ngh, phn nh ca t chc,
cá nhân trên a bàn thành ph à Nng; Hi ngh tuyên truyn, ph bin mt s ni dung c bn ca Lut phòng,
chng tham nhng nm 2012 và Ch th s 33-CT/TW ngày 03-01-2014 ca B Chính tr v “Tng cng s lãnh
o ca ng i vi vic kê khai tài sn và kim soát vic kê khai tài sn”. Các hi ngh có 300 ngi tham d.
Công tác phòng, chng tham nhng
- UBND qun ban hành K hoch s 42/KH-UBND ngày 03/3/2017 v công tác phòng chng tham
nhng nm 2017 và ã trin khai n 32 phòng, ngành và oàn th thuc qun.
- Thc hin Công vn s 810/TTTP-TTPCTN ngày 26 tháng 10 nm 2016 ca Thanh tra thành ph à
Nng v vic trin khai thc hin công tác minh bch tài sn, thu nhp nm 2016, UBND qun ban hành vn bn s
1608/UBND-TTr ngày 10/11/2016 v vic hng dn thc hin kê khai, minh bch tài sn nm 2016 và ã t chc
trin khai n 89 n v, trong ó có: 32 phòng, ngành, oàn th, 13 phng và 44 n v trng hc.
Qua công tác kê khai, n nay UBND qun ã tng hp danh sách 517/517 ngi thuc i tng có ngha v
phi kê khai, t kê khai (ti 89 n v). Trong ó, nhng ngi có ngha v kê khai thuc Thành y qun lý là 13 ngi
(ti 08 n v); nhng ngi kê khai thuc Qun u qun lý 166 ngi (ti 47 n v) và UBND qun qun lý 338 ngi.
UBND qun ã hng dn các n v thc hin vic kê khai, công khai, ngi kê khai ã np bn t kê khai và lu gi bn
kê khai theo úng quy nh.
- UBND qun ban hành Vn bn s 1896/UBND-TTr ngày 14/11/2017 hng dn các n v thc hin vic
kê khai, minh bch tài sn, thu nhp nm 2017 theo Vn bn s 8880/UBND-TTTP ngày 01/11/2017 ca
UBND thành ph.
Thanh tra qun

