Thc hin Công vn s 439/TTTP-PCTH ngày 10/7/2013 ca Thanh tra thành ph à Nng v vic trin khai
Thông t s 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 ca Thanh tra Chính ph quy nh ch báo cáo công tác
thanh tra, gii quyt khiu ni, t cáo và phòng chng tham nhng, UBND qun Hi Châu báo cáo kt qu công
tác thanh tra quý I nm 2020 nh sau:
I. KT QU THC HIN CÔNG TÁC THANH TRA
1. Công tác thanh tra
Trong quý I nm 2020, UBND qun giao cho Thanh tra qun trin khai thc hin Quyt nh s 6762/Q-UBND
ngày 25/12/2019 ca Ch tch UBND qun v phê duyt k hoch thanh tra nm 2020, theo ó Thanh tra qun
s tin hành 05 cuc thanh tra, trong ó: có 04 cuc thanh tra vic chp hành các quy nh ca pháp lut v tài
chính, ngân sách ti 04 n v (3 trng hc, 1 phng) và 01 cuc thanh tra trách nhim thc hin pháp lut
KN,TC, PCTN ti 01 phòng.
- Ngày 26/02/2020 Thanh tra qun tin hành cuc thanh tra trách nhim thc hin các quy nh ca pháp lut
v khiu ni, t cáo và phòng, chng tham nhng ti phòng Tài nguyên và Môi trng qun Hi Châu. Kt lun
thanh tra yêu cu phòng Tài nguyên và Môi trng lu ý rà soát li các ni dung, bin pháp thc hin cha tt
trong vic chp hành pháp lut v tip công dân, khiu ni, t cáo và công tác phòng, chng tham nhng, tin
hành b sung, thc hin y các ni dung, chn chnh, khc phc kp thi nhng thiu sót ã nêu trong kt lun thanh
tra nhm bo m vic thc hin các quy nh ca Lut Khiu ni, Lut T cáo, Lut Tip công dân, Lut Phòng chng
tham nhng, các vn bn hng dn thi hành lut và các quy nh khác có liên quan ca pháp lut v khiu ni, t
cáo, phòng chng tham nhng ti n v c tt hn trong thi gian n; lu ý chp hành ch báo cáo quý, nm v
công tác khiu ni, t cáo theo Vn bn s 1176/UBND-TTr ngày 23/10/2013 ca UBND qun v vic hng dn
thc hin ch báo cáo công tác gii quyt khiu ni, t cáo và PCTN.
- Ngoài ra Thanh tra qun ã xây dng k hoch, cng tin hành cuc thanh tra vic qun lý thu, chi tài chính
ngân sách ti trng Trung hc c s Trng Vng theo k hoch c phê duyt. Cuc thanh tra d kin công b quyt
nh thanh tra ngày 09/3/2020 nhng phi ình hoãn li vì lý do nhà trng ang phòng chng dch Covid -19
chun b ón hc sinh vào hc.
2. Công tác gii quyt khiu ni, t cáo
a) Công tác tip công dân
Trong quý I nm 2020, các c quan hành chính thuc qun tip 80 lt công dân, trong ó: Không có công
dân n tip nh k; Ban tip công dân tip 03 lt ngi; các phòng, ngành tip 10 lt ngi và UBND các phng
thuc qun tip 67 lt ngi.
b) Tip nhn n kin ngh, phn ánh
Các c quan hành chính thuc qun tip nhn 48 n kin ngh, phn ánh liên quan n vic ln chim t ai, ln chim
không gian kit hm, cp giy chng nhn QSHN và QSD, ô nhim môi trng, trong ó: Các phòng chuyên
môn thuc qun tip nhn 09 n, UBND các phng tip nhn 39 n.
Kt qu ã xem xét x lý, gii quyt 47/48 n (các phòng chuyên môn thuc qun gii quyt 9/9 n; các phng gii
quyt 38/39 n), còn 01 n mi tip nhn ti 01 phng, ang xem xét gii quyt theo quy nh.
c) Tip nhn, x lý và gii quyt n khiu ni
Trong quý I.2020,UBND qun Hi Châu tip nhn 03 n khiu ni ca công dân, kt qu ã gii quyt 01 n khiu ni;
các n còn li ã th lý, ang xem xét gii quyt. C th:
-n ca bà Võ Th Xanh, a ch: 416/4 ng Hoàng Diu, phng Bình Thun, qun Hi Châu, khiu ni Thông báo

s 21/TB-UBND ngày 21/11/2019 ca UBND phng Bình Thun có dùng cm t “Li i công cng” là không
úng, vì ây là kit ct li i chung ca 02 h gia ình và khiu ni vic UBND phng ã t ý cho ngi tháo d ca cng
ngõ, gây thit hi v tài sn ca gia ình bà.
Qua xác minh, gii quyt, Ch tch UBND qun ban hành Quyt nh s 63/Q-UBND ngày 07/01/2020 v vic
gii quyt khiu ni: Không chp nhn ni dung n ca bà Võ Th Xanh khiu ni Thông báo s 21/TB-UBND
ngày 21/11/2019 ca UBND phng Bình Thun, bà Xanh cho rng ây là kit ct, li i chung ca 02 h gia ình
là không úng, không có c s.
Vic h bà Xanh t ý lp t cng st trên ng i công cng ã vi phm Khon 4, iu 12 Ngh nh 46/2016/N-CP ngày
26/5/2016 ca Chính ph Quy nh x pht VPHC trong lnh vc giao thông ng b và ng st. Bà Xanh yêu cu
UBND phng phi lp cng ca st tr li v trí c cho gia ình bà là không úng, không có c s gii quyt.
- n khiu ni ca ông Nguyn Sn Tng, a ch: Nhà 7 phòng 306 (s c 34) tp th Nam ng, ng a, Hà Ni. Khiu
ni vic ông xin c min gim tin s dng t theo chính sách h tr ngi có công vi cách mng i vi gia ình ông c
qun Hi Châu thc hin không trên c s các vn bn hin hành; khiu ni Vn bn s 2137/UBND-PLTBXH ngày
14/11/2019 và Vn bn s 2319/UBND-PLTBXH ngày 11/12/2019 v vic tr li công dân ca UBND qun Hi
Châu ã áp dng iu, khon vn bn pháp lut không úng dn n vi phm quyn li hp pháp ca gia ình ngi có
công vi cách mng v ci thin nhà .
Hin nay Thanh tra qun ang tham mu x lý n.
-n khiu ni ca bà Lê Th Hin, a ch: 41B T Hin, phng Hòa Cng Bc, qun Hi Châu, thành ph à Nng. Khiu
ni v vic UBND qun Hi Châu cp Giy phép xây dng s 2103/GPXD ngày 06/12/2019 cho ông Hoàng
Nguyên Minh, ti a ch 41 T Hin, phng Hòa Cng Bc và khiu ni Công vn s 22/UBND-PQLT ngày
08/01/2020 ca UBND qun Hi Châu v tr li n kin ngh ca bà không úng theo quy nh ca pháp lut.
Thanh tra qun ang tham mu x lý, gii quyt n.
d) Tip nhn, x lý và gii quyt n t cáo
n ca công dân t cáo ông Nguyn Hu Hng, nguyên Ch tch UBND phng Hòa Cng Bc ã tc trách trong
vic gii quyt n xin mua t ro sau khi xin di di t m m t nm 2012, làm công dân i li nhiu ln; ng thi xut
UBND qun giao t ro sau khi di di m m cho h ông ng Vn Bông và bà Nguyn Th N là không úng quy
nh, làm cho gia ình ngi t cáo không mua c mnh t này hp tha.
Hin nay Thanh tra qun ang tham mu th lý gii quyt t cáo.
3. Công tác phòng, chng tham nhng
Thc hin K hoch s 1126/KH-UBND ngày 12/02/2018 ca UBND thành ph à Nng v thc hin Chng trình
hành ng ca Chính ph thc hin công tác phòng, chng tham nhng n nm 2020 trên a bàn thành ph à
Nng; K hoch s 501/KH-UBND ngày 22/01/2020 ca UBND thành ph à Nng v công tác phòng, chng
tham nhng nm 2020, UBND qun ban hành K hoch s 24/KH-UBND ngày 06/02/2020 v thc hin công
tác phòng, chng tham nhng trong nm 2020. K hoch ã c trin khai n các n v thc hin.
4. Công tác truyên truyn pháp lut
Thc hin Quyt nh s 861/Q-TTg ngày 11/7/2019 ca Th tng Chính ph v phê duyt án: “Tuyên truyn, ph
bin, giáo dc pháp lut v PCTN giai on 2019-2021”; K hoch s 7217/KH-UBND ngày 23/10/2019 ca
UBND thành ph v “Tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp lut v PCTN giai on 2019-2020 trên a bàn
thành ph à Nng”, UBND qun ã ban hành K hoch s 174/KH-UBND ngày 13/11/2019.
Trong quý I/2020 UBND qun ã t chc hi ngh tuyên truyn, ph bin cho lãnh o và cán b công chc, viên

chc làm vic ti các phòng ngành, oàn th, các phng thuc qun, hi ngh có 270 ngi tham d.
II. PHNG HNG NHIM V CA CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ II NM 2020
1. Công tác thanh tra
Tip tc trin khai thc hin các cuc thanh tra theo k hoch công tác nm; giao Thanh tra qun thanh tra t
xut khi phát hin cá nhân, n v có du hiu vi phm pháp lut và thc hin mt s nhim v khác.
2. Công tác gii quyt n th khiu ni, t cáo
- Thc hin nghiêm túc pháp lut v khiu ni, t cáo, tip công dân và các ngh nh, thông t hng dn thi hành;
Ch th s 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 ca Th tng Chính ph; Ch th s 35-CT/TW ngày 26/5/2014 ca B
Chính tr; t chc tip công dân nh k hàng tun, x lý, gii quyt n khiu ni, t cáo, kin ngh phn ánh thuc thm
quyn ca UBND qun; tng hp báo cáo tình hình và vic gii quyt khiu ni, t cáo theo quy nh.
- Tip tc kim tra, rà soát, gii quyt các v vic khiu ni, t cáo phc tp, tn ng trên a bàn qun (nu có) theo K
hoch s 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 ca Thanh tra Chính ph.
3. Công tác phòng, chng tham nhng
- Tip tc ch o, ôn c t chc tuyên truyn, ph bin, quán trit Lut Phòng, chng tham nhng; ph bin ni dung ca
Ngh nh s 59/2013/N-CP ngày 17/6/2013 ca Chính ph Quy nh chi tit mt s iu ca Lut Phòng, chng
tham nhng mà trng tâm chính tip tc trin khai án “Tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp lut v phòng,
chng tham nhng giai on 2019-2021 theo K hoch s 7217/KH-UBND ngày 23/10/2019 ca UBND
thành ph; K hoch s 174/KH-UBND ngày 13/11/2019 ca UBND qun gn vi vic thc Ch th Ch th 50CT/TW ngày 07/12/2015 ca Ban Chp hành Trung ng, Ch th 05-CT/TU ngày 05/01/2016 ca Thành
y à Nng v tng cng s lãnh o ca ng i vi công tác phòng chng tham nhng, lãng phí tiêu cc; Ch th s 29CT/TU ngày 06/11/2013 ca Ban Thng v Thành y à Nng và Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B
Chính tr v “y mnh vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh”;
Trên ây là Báo cáo công tác thanh tra quý I và phng hng nhim v quý II nm 2020 ca UBND qun Hi
Châu./.

