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Số:        /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Bắc An, ngày     tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn thư, công tác phòng chống 
tham nhũng và việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, 

sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo năm 2021

Thực hiện công văn số 169/CV-TTr ngày 05/11/2021 của Thanh tra thành 
phố về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và 
giải quyết đơn thư; công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; UBND xã Bắc 
An báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác tiếp công dân
- Số lượt tiếp: 10 lượt bằng 12 người.
- Số đoàn đông người: 0 đoàn bằng 0 người 
2. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư
2.1. Số đơn tiếp nhận trong năm 2021: 03 đơn (PAKN) Trong đó:
- Đơn do UBND thành phố chuyển về 02 đơn (đơn PAKN) 01 cùng nội 

dung đơn do UBND tiếp nhận tại đơn vị.
- Đơn tiếp nhận tại UBND xã 01 đơn (đơn PAKN)
- Đơn Khiếu nại: 0 đơn.
- Đơn Tố cáo: 0 đơn.
- Đơn Phản ánh, kiến nghị: 02 đơn.
2.2. Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị:
- Kết quả giải quyết: 2/2 đơn.
- Đang giải quyết: 0 đơn (nêu vướng mắc, khó khăn, nếu có)
(Có biểu tổng hợp số liệu chi tiết kèm theo)
3. Công tác phòng chống tham nhũng
- Ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng: 02 văn 

bản.
- Tổ chức lớp/ hội nghị tuyên truyền: 0 lớp/ hội nghị với 0 người (nêu rõ 

cấp nào tổ chức); lồng ghép tuyên truyền: 03 hội nghị với 151 người.
- Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:
+ Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: Đã tổ chức tốt 

việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan như công khai, niêm 



yết các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, công 
khai tài chính, ngân sách, công khai dự toán, quyết toán và các nguồn kinh phí 
khác.

+ Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục tổ 
chức, thực hiện quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp trong hoạt động công vụ theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 
02/8/2007 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước 
và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về ban 
hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính 
quyền địa phương; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải 
Dương về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cán bộ, công chức 
và người lao động đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trách 
nhiệm của Cán bộ công chức về những quy định trên.

+ Việc thực hiện cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt mô 
hình chính quyền thân thiện với phương trâm 05 biết “ biết nghe dân nói, biết 
nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn” và 03 thể hiện “Biết tôn 
trọng trong quan hệ giao tiếp, biết văn minh, lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, 
biết gần gũi, trách nhiệm, giải quyết công việc nhanh chóng”.

+ Việc thực hiện luân chuyển công tác cán bộ: Thực hiện Luật phòng, 
chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, 
chống tham nhũng quy định danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 
cán bộ, công chức. Trong năm đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với 01 cán 
bộ Phó bí thư Thường trực sang làm công tác khác.

+ Tiếp nhận, phát hiện vụ việc tham nhũng:  Không có
4. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, 

sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo (có hiệu lực)
4.1. Thực hiện kết luận thanh tra: Thực hiện Kết luận số 02/KL-TTr 

ngày 26/01/2021 của Thanh tra thành phố Chí Linh về kết luận thanh tra 
việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý thu, chi ngân sách, các 
nguồn kinh phí tại UBND xã Bắc An năm 2018-2019

* Kết quả 
Sau khi nhận được Kết luận số 02/KL-TTr ngày 26/01/2021 của Thanh tra 

thành phố Chí Linh về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật 
trong quản lý thu, chi ngân sách, các nguồn kinh phí tại UBND xã Bắc An năm 
2018-2019. UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành khắc phục 
hạn chế, khuyết điểm sau kết quả thanh tra của Thành phố



- Đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm chỉnh chấp hành quy 
định của Luật ngân sách, Luật kế toán và các văn bản pháp luật theo quy định. 

- Đã chỉ đạo công chức tài chính – kế toán xây dựng cụ thể dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

- Đã chỉ đạo công chức tài chính – kế toán lưu trữ hồ sơ khoa học, đầy đủ 
các chứng từ thu, chi ngân sách, công chức tư pháp hộ tịch đã ghi đầy đủ thông 
tin trong sổ chứng thực theo quy định. 

- Đã chỉ đạo công chức địa chính xây dựng rà soát diện tích đất công ích đã 
được giao thầu với tổng diện tích 48.487m2 đã có hợp đồng giao thầu đến từng 
hộ gia đình. 

- Tại kỳ họp thường kỳ tháng 03 ngày 31/03/2021 UBND xã đã tổ chức 
họp lồng ghép rút kinh nghiệm và có những chỉ đạo khắc phục những tồn tại, 
hạn chế theo Kết luận của thanh tra thành phố.

4.2. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố 
cáo.

a. Thống kê các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp trên. 
(Không có).

b. Thống kê các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị. (Không 
có).

Vậy UBND xã báo cáo Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết 
đơn thư, công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận 
giải quyết tố cáo năm 2021 để phòng Thanh tra thành phố nắm được báo cáo 
Chủ tịch UBND thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Phòng Thanh tra thành phố;
- Lưu: VP.                                                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DAN
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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