
ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ANH SƠN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật trong công tác: Tiếp dân, giải quyết 

 khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc 

thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Bình Sơn 

 

 

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực thi 

nhiệm vụ công vụ của công chức tại UBND xã Bình Sơn. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 07/3/2023 của Đoàn thanh tra theo 

Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 08/02/2023. Chủ tịch UBND huyện kết luận 

thanh tra như sau: 

I. Khái quát tình hình chung của đơn vị  

 Bình Sơn là một xã nằm về phía Tây bắc của huyện Anh Sơn, cách trung 

tâm huyện gần 40Km, cách Quốc lộ 7A khoảng 13 km. Toàn xã có 5 thôn gồm 986 

hộ  với 4.246 khẩu. Trong đó: Đồng bào dân tộc thiểu số có 194 hộ với 641 khẩu. 

Hộ nghèo có 82 hộ chiếm tỷ lệ 8,32%; hộ cận nghèo có 166 hộ chiếm tỷ lệ 

16,83%.  

Về tổ chức bộ máy của UBND xã Bình Sơn gồm có:  01 Chủ tịch UBND xã; 

02 Phó chủ tịch UBND xã; 02 Ủy viên UBND xã (Trưởng công an và Chỉ huy 

trưởng Quân sự). Số lượng công chức chuyên môn tham mưu, giúp việc cho 

UBND xã có 09 người gồm: 01 Chỉ huy trưởng quân sự; 02 công chức Văn phòng 

- Thống kê; 02 Công chức Văn hóa - Xã hội; 01 công chức Kế toán - Tài chính; 02 

công chức Địa chính - NN - XD - TN & MT; 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

II. Kết quả thanh tra 

1. Việc chấp hành pháp luật về Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố 

cáo; công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị 

 1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 - Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/ĐU ngày 16/7/2020 quyết 

định về thành phần tham gia tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy. 

 - Hàng tháng HĐND xã đã ban thành thông báo phân công nhiệm vụ tiếp 

công dân của Đại biểu HĐND xã. 

- UBND xã đã ban hành các văn bản sau: Quyết định số 441/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2021 về nội quy tiếp công dân tại UBND xã; Quyết định số 442/QĐ-

UBND ngày 08/12/2021 về ban hành quy chế tiếp công dân tại UBND xã; Quyết 

định số: 177/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về quy chế phối hợp tiếp công dân tại 
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UBND xã; Thông báo số 105/TB-UBND ngày 31/12/2021 về lịch tiếp công dân 

của Chủ tịch UBND xã năm 2022; Quyết định số: 104/QĐ-UBND ngày 

02/11/2020 Về việc bố trí công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện công tác tổ 

chức tiếp dân, nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân. 

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo, Luật 

Phòng chống tham nhũng.  

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 245/ QĐ-UBND ngày 26/10/2021 về 

việc kiện toàn Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã. 

- UBND xã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/02/2022 về triển 

khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;  

- Kết quả tuyên truyền phổ biến pháp luật: Trong năm 2022 đã tổ chức được 

10 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút 1.150 lượt người tham gia; Nội 

dung tuyên truyền: Tuyên truyền Khiếu nại, tố cáo, Luật dân sự, Luật chăn nuôi và 

các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo vệ môi 

trường, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản 

liên quan đến XLVPHC trong lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương; Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014, các quy định về đăng ký Hộ tịch, chứng thực; Luật đất 

đai 2013 và các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính về đất đai; Phổ biến 

một số nội dung cơ bản của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/021 của 

Chính phủ... 

- Kết quả tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ cở: Luật Nghĩa vụ 

quân sự; Luật phồng chống bạo lực gia đình, Tuyên truyền phòng chống tai nạn 

thương tích, đuối nước và công tác đảm bảo an toàn giao thông; Tuyên truyền về 

công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống bão lụt và 

các văn bản của địa phương về triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà 

nước cấp trên… 

1.3. Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân 

- UBND xã đã bố trí phòng tiếp dân riêng được trang bị cơ sở vật chất đầy 

đủ, có niêm yết nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân theo quy định. 

- UBND xã Bình Sơn ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 

02/11/2020 về việc cử công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện nhiệm vụ tiếp 

dân thường xuyên. 

- UBND xã ban hành Thông báo số 105/TB-UBND ngày 31/12/2021 về lịch 

tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2022, theo đó việc tiếp dân định kỳ do 

đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì vào sáng thứ Ba và sáng thứ Sáu hàng tuần. 

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 

ban hành quy chế tiếp công dân tại UBND xã. 

- Công chức phụ trách công tác tiếp dân đã mở sổ ghi chép sổ tiếp công dân  

đầy đủ, gồm: Sổ tiếp dân định kỳ và số tiếp dân thường xuyên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-167-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-an-ninh-an-toan-xa-hoi-phong-chua-chay-213552.aspx
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- Số lượt công dân đến trụ sở tiếp dân trong năm 2022 có 11 lượt người; 

trong đó tiếp dân định kỳ 5 lượt người, tiếp dân thường xuyên 6 lượt người, tiếp 

dân đột xuất không có. Số lượt tiếp công dân do Chủ tịch UBND xã chủ trì 100%. 

UBND xã không bố trí Phó Chủ tịch tiếp dân. 

- Việc hỗ trợ kinh phí tiếp dân thực hiện trong năm 2022: Căn cứ Điều 4 

quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy 

định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An: UBND xã đã hỗ 

trợ công chức phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; tổng số tiền đã hỗ 

trợ trong năm 2022 là: 6.720.000 đồng. 

1.4  Việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

Trong năm 2022, UBND xã Bình Sơn không tiếp nhận được đơn thư khiếu 

nại, tố cáo nào. 

1.5. Việc tiếp nhận và xử lý, trả lời đơn thư kiến nghị, phản ánh 

Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai do UBND xã chuyển tiếp 

nhận 07 đơn, đã giải quyết 07 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Hồ sơ lưu trữ đầy đủ, cẩn thận. 

1. 6. Công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị 

- UBND xã đã thực hiện công khai các nội dung:  

+ Quản lý tài chính ngân sách: Công khai mỗi năm 2 lần (bao gồm công khai dự 

toán và quyết toán). Hình thức công khai: Thông qua kỳ họp HĐND xã, thông qua các 

cuộc tiếp xúc cử tri và niêm yết tại Nhà văn hóa UBND xã. 

+ Mua sắm tài sản công: Khảo sát giá trên mạng Internet, lấy báo giá các Công ty. 

Hình thức công khai: Thông báo rộng rãi cho các Công ty biết để tham gia chào giá và 

hợp đồng mua bán. 

+ Quản lý và sử dụng đất đai: Rà soát, đối chiếu, đi thực địa cùng Địa chính - NN 

- XD - TN & MT. Hình thức công khai: Thông báo đấu thầu đất rộng rải cho nhân dân 

trong xã biết để tham gia công tác đấu thầu đất và hợp đồng thầu đất. 

- UBND xã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 về việc 

ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Bình Sơn. 

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 về 

việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của CBCC tại cơ quan UBND xã Bình 

Sơn. 

- Đối với công tác cải cách hành chính; công bố các thủ tục hành chính tại 

trung tâm giao dịch “Một cửa”, UBND xã đã bann hành các văn bản sau: Thông 

báo số 01/TB-UBND ngày 01/01/2022 thông báo niêm yết công khai thục tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã; Quyết định số 111/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động tại TTGDMC; Quyết định số 

73/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

tại bộ phận Một cửa. 

 2. Về quy trình xử lý văn bản đến 
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Các văn bản đến chủ yếu tiếp nhận qua hệ thống Vnpioffice; khi văn bản đến 

Văn phòng (Văn thư) chuyển văn bản đến cho đồng chí Chủ tịch UBND xã nghiên 

cứu xử lý văn bản đến sau đó chuyển, giao cho các cá nhân có liên quan tham mưu 

xử lý. 

Đối với văn bản đến tại UBND xã: trong 2022, tổng số văn bản mà cấp trên 

chuyển đến UBND xã Bình Sơn là 1.944 văn bản. Trong đó: Số văn bản để biết là 

817 văn bản, văn bản giao việc đột xuất là 329 văn bản, văn bản nhắc việc thường 

xuyên là 798 văn bản. 

3. Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các công chức 

3.1. Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự 

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, được Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phân công nhiệm 

vụ theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 về việc phân công nhiệm 

vụ cho Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Sơn. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức: Năm 2022, có 29 văn bản đến và 

có 29 văn bản đi. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 24 nhiệm vụ (trong đó: thực 

hiện đúng hạn 27 nhiệm vụ; thực hiện chậm: 0 nhiệm vụ. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 

  

TT 

  

Năm thực 

hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 

Văn bản 

lưu để 

biết 

Văn bản được giao 

tham mưu xử lý ( có 

thời hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ % 

đúng 

hạn 

 Năm 2022 5 0 5 5 5 0  100 

3.2. Công chức Công chức Văn phòng - Thống kê 

- Bà Nguyễn Thị Nhung, được Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phân công 

nhiệm vụ theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01/02/2021, về việc phân công 

nhiệm vụ cho Công chức Văn phòng Thống kê xã Bình Sơn phụ trách Văn phòng 

HĐND & UBND. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức: Năm 2022, có 448 văn bản đến, 

và 110 văn bản đi. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 43 nhiệm vụ; trong đó: 

Thực hiện đúng hạn có 42 nhiệm vụ; Thực hiện chậm có 01 nhiệm. 

Cụ thể nhiệm vụ chậm: 

Tham mưu UBND xã ban hành chương trình công tác tháng 10 năm 2022. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 
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TT 

  

Năm thực 

hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 

Văn bản 

lưu để 

biết 

Văn bản được giao 

tham mưu xử lý (có 

thời hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ % 

đúng hạn 

 Năm 2022 448 400 48 48 47 01 97,9% 

Cụ thể các nhiệm vụ chậm: 

Công văn số 2343/UBND-TTr ngày 08/12/2022 của UBND huyện Anh Sơn 

về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022. 

- Ông: Phan Văn Huấn: được Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phân công 

nhiệm vụ theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01/02/2021, về việc phân công 

nhiệm vụ đối với bộ phận Văn phòng cấp ủy - chính quyền xã Bình Sơn. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên:  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 35 nhiệm vụ; trong đó: 

Thực hiện đúng hạn có 35 nhiệm vụ; Thực hiện chậm có 0 nhiệm vụ. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 
 

 

TT 

  

Năm thực hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 
 Văn bản 

lưu để biết 

Văn bản 

được giao 

tham mưu 

xử lý (có 

thời hạn 

giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ 

% 

đúng 

hạn 

 
Năm 2022 36 0 36 36 35 01 97,2% 

Cụ thể các nhiệm vụ chậm: 

- Công văn số 1202-CV/HU ngày 08/09/2022 của Huyện ủy Anh Sơn về 

việc xây dựng dự toán ngân sách Đảng năm 2023. 

3.3. Công chức Địa chính NN - XD -TN & MT 

- Ông Nguyễn Văn Bình được Chủ tịch UBND Bình Sơn phân công nhiệm 

vụ theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/1/2020 về việc phân công nhiệm vụ 

cho Công chức Địa chính NN - XD - MT xã Bình Sơn Phụ trách chung và trực tiếp 

quản lý về Đất đai TN&MT; Nông thôn mới.  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức: Năm 2022, có 161 văn bản đến 

và 98 văn bản đi.  

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên: 

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 85 nhiệm vụ; đúng hạn 85 

nhiệm vụ. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 
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TT 

  

Năm thực hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 
 Văn bản 

lưu để biết 

Văn bản 

được 

giao 

tham 

mưu xử 

lý (có 

thời hạn 

giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ 

% 

đúng 

hạn 

 
Năm 2022 152  110 42 42 42 0 100% 

 

- Ông Nguyễn Thế Hoàng, được Chủ tịch UBND xã phân công nhiệm vụ 

theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/1/2020 về việc phân công nhiệm vụ 

cho Công chức Địa chính NN - XD - MT xã Bình Sơn phụ trách lĩnh Xây dựng cơ 

bản; Giao thông; Thủy lợi; Nông, lâm nghiệp và Lưu trữ hồ sơ. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức: Năm 2022 có 371  văn bản đến 

UBND và 133 văn bản đi. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 85 nhiệm vụ; trong đó: 

Thực hiện đúng hạn có 85 nhiệm vụ,  
 

 

 

 

TT 

  

Năm thực 

hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 

Văn bản 

lưu để 

biết 

Văn bản được giao 

tham mưu xử lý (có 

thời hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ % 

đúng 

hạn 

1 Năm 2022 359 313 56 56 56 0 100% 

 

3.4. Công chức Tài chính kế toán 

Ông Đinh Văn Thanh, được Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phân công nhiệm 

vụ theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/11/2021, về việc phân công nhiệm 

vụ công chức Tài chính - kế toán. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 121 nhiệm vụ; trong đó: Thực 

hiện đúng hạn có 121 nhiệm vụ; Thực hiện chậm có 0 nhiệm vụ  

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 

 

 

TT 

 

Năm 

thực hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 
Văn bản 

lưu để biết 

Văn bản được 

giao tham mưu 

xử lý ( có thời 

hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ 

% 

đúng 

hạn 

 
Năm 2022 43 0 43 43 43 0 100 
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3. 5. Công chức Văn hóa - Xã hội: 

- Ông Nguyễn Thành Trung, được Chủ tịch UBND Bình Sơn phân công 

nhiệm vụ theo Quyết định số: 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND xã Bình 

Sơn về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức Văn hóa xã hội 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 27 nhiệm vụ; trong đó: 

Thực hiện đúng hạn có 27 nhiệm vụ; Thực hiện chậm có 0 nhiệm vụ.  

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 
 

 

TT 

 

Năm 

``thực 

hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 

Văn bản 

lưu để 

biết 

Văn bản được 

giao tham mưu 

xử lý (có thời 

hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ 

% 

đúng 

hạn 

 
Năm 2022 279 233 46 46 46 0 100% 

 

- Bà Bùi Thị Nguyệt, được Chủ tịch UBND Bình Sơn phân công nhiệm vụ 

theo Quyết định số: 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND xã Bình Sơn về 

việc phân công nhiệm vụ đối với công chức Văn hóa xã hội. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức:  

Năm 2022 tổng số văn bản đến có 305 văn bản và văn bản đi: 56 văn bản. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 23 nhiệm vụ (trong đó: thực 

hiện đúng hạn 23 nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 100%) 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất 
 

 

 

TT 

  

Năm thực 

hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 

Văn bản 

lưu để 

biết 

Văn bản được giao 

tham mưu xử lý (có 

thời hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ % 

đúng 

hạn 

1 Năm 2022 305 271 32 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 100% 

3.6. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Ông Nguyễn Văn Hoài được Chủ tịch UBND Bình Sơn phân công nhiệm vụ 

theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ 

đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức:  

Năm 2022 tổng số văn bản đến có 100 văn bản và văn bản đi 17 văn bản. 

* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên  

Năm 2022: Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện có 355 nhiệm vụ (trong đó: 

thực hiện đúng hạn 355 nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 100%) 
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* Về thực hiện nhiệm vụ công vụ đột xuất: 
 

 

TT 

  

Năm thực 

hiện 

Văn bản đến Kết quả xử lý có thời hạn 

Tổng 

Văn bản 

lưu để 

biết 

Văn bản được giao 

tham mưu xử lý (có 

thời hạn giao) 

Tổng 
Đúng 

hạn 
Chậm 

Tỷ lệ % 

đúng 

hạn 

(1) (2) (3=4+5) (4) (5) (6=7+8) (7) (8) (9) 

1 Năm 2022 100 83 17 17 17 0 100% 

 

III. Kết luận thanh tra 

1. Việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 

1.1. Ưu điểm 

- Đảng ủy, UBND xã Bình Sơn đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện kịp thời các nội dung trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của đơn vị. 

- UBND xã đã bố trí nơi tiếp dân, tổ chức niêm yết nội quy tiếp công dân, có 

lịch trực phân công tiếp dân; cán bộ trực tiếp dân có mở sổ ghi chép, cập nhật các 

phiên tiếp dân định kỳ, thường xuyên đầy đủ, đúng quy định. 

- Chủ tịch UBND xã đã thực hiện việc tiếp dân đảm bảo ít nhất 1 ngày trong 

tuần theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013. 

- Đơn thư do UBND xã tiếp nhận được tập trung về một đầu mối tại công 

chức phụ trách công tác tiếp dân để phân loại, xử lý theo quy định. 

- Đơn thư do xã tiếp nhận được giải quyết kịp thời, đúng quy trình. Hồ sơ 

giải quyết được sắp xếp, lưu trữ khoa học, đầy đủ. 

- UBND xã đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công chức phụ trách công tác 

tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định.  

- UBND xã đã ban hành được Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế ứng xử của 

cán bộ, công chức. 

- UBND xã đã tổ chức kê khai tài sản thu nhập kê khai hàng năm đảm bảo 

đúng thành phần quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng (các bản kê khai 

đầy đủ nội dung, được người kê khai ký nháy từng trang). 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

UBND xã chưa xây dựng được kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn 

vị; vẫn còn tình trạng bản kê khai lưu tại đơn vị sai mẫu quy định; đơn vị không 

lưu trữ được hồ sơ  công khai tài sản thu nhập cá nhân theo quy định. 

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức 

2.1. Ưu điểm 

- Công chức thuộc UBND xã đã tham mưu thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

thường xuyên và đột xuất được giao về cơ bản đáp ứng được nhu cầu công việc. 
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Các nhiệm vụ hoàn thành cơ bản đảm bảo về thời gian, nhiệm vụ tham mưu thực 

hiện chậm ít. 

- Các công chức đã mở hồ sơ theo dõi, cập nhật được các văn bản đi, các 

nhiệm vụ hoàn thành được sắp xếp, lưu trữ đầy đủ. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một số công chức còn chậm thời 

gian quy định, vi phạm khoản 1, Điều 9 Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 

năm 2008, cụ thể: 

+ Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thường xuyên: bà Nguyễn Thị 

Nhung, công chức VP - TK chậm 01 nhiệm vụ. 

+ Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đột xuất: ông Phan Văn Huấn, 

công chức VP - TK, chậm 01 nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Nhung, công chức VP - 

TK chậm 01 nhiệm vụ. 

3. Nguyên nhân và trách nhiệm 

3.1. Nguyên nhân 

Một số công chức do chưa nắm chắc các đầu việc  thường xuyên, định kỳ, 

đột xuất được giao cho mình để tham mưu thực hiện kịp thời. 

3. 2. Trách nhiệm 

- Trách nhiệm chính thuộc về các công chức được giao thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ. 

- Trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 

xã Bình Sơn. 

IV. Xử lý kết luận thanh tra 

1. Giao Chủ tịch UBND xã Bình Sơn 

- Tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và có kế hoạch 

khắc phục những tồn tại, hạn chế đã đã nêu tại kết luận này. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt 

việc công khai, minh bạch trong các hoạt động theo quy định.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của công 

chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; hạn chế tối đa việc chậm thực hiện 

nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc lập, lưu trữ hồ sơ công việc đã hoàn thành. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra về UBND 

huyện (qua Thanh tra huyện) chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận. 

2. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Sơn 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của 

UBND xã trong việc chấp hành pháp luật về: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra , 

đặc biệt là việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức do UBND xã quản lý, 

điều hành. 
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3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể UBND xã Bình Sơn 

 Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND, MTTQ và các đoàn 

thể; tăng cường công tác giám sát các hoạt động của UBND xã theo quy định của 

pháp luật, làm tốt công tác phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ-TW ngày 

12/12/2013 và công tác góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền theo Quyết định số 

218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. 

4. Giao phòng Nội vụ 

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra đột xuất, tham 

mưu UBND huyện xử lý kịp thời đối với những công chức hàng năm không hoàn 

thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp; xử lý đối với các trường 

hợp cán bộ, công chức thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 06/4/2013 của 

UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về Tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; việc 

thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Bình Sơn.  

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện;  

- Phòng Nội vụ; 

- Đảng ủy; TTHĐ,UBND xã Bình Sơn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (công khai);                     
- Lưu VT.                                                                           

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Quyền 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ANH SƠN 

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 PHỤ LỤC I 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ thường xuyên của công chức tại UBND xã Bình Sơn 

(Ban hành kèm theo Kết luận số     /KL-UBND ngày    tháng  3 năm 2023) 
 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

 Kết quả tham mưu xử lý 

Tổng Đúng hạn Chậm Tỷ lệ % 

đúng hạn 

1 Ông Phan Văn Huấn 
 

Công chức VP - TK 
35 35 0 100% 

2 Bà Nguyễn Thị Nhung 43 42 1 97,6% 

3 Ông Nguyễn Văn Bình Công chức ĐC-NN-XD-

TN & MT 
85 85 0 100% 

4 Ông Nguyễn Thế Hoàng 85 85 0 100% 

5  Bà Bùi Thị Nguyệt 
 

Công chức VH - XH 
23 23 0 100% 

6 Ông Nguyễn Thành Trung 27 27 0 100% 

7 Ông Nguyễn Văn Hoài Công chức TP - HT 355 355 0 100% 

8 Ông Đinh Văn Thanh Công chức TC - KT 121 121 0 100% 

9 Ông Nguyễn Hồng Kỳ Chỉ huy trưởng QS xã 24 24 0 100% 
 

 UBND HUYỆN ANH SƠN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ANH SƠN 

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 PHỤ LỤC II 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ  đột xuất của công chức tại UBND xã Bình Sơn 

(Ban hành kèm theo Kết luận số     /KL-UBND ngày    tháng 3 năm 2023) 

 
 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

 Kết quả tham mưu xử lý 

Tổng Đúng hạn Chậm Tỷ lệ % 

đúng hạn 

1 Ông Phan Văn Huấn 
 

Công chức VP - TK 
36 35 1 97,2% 

2 Bà Nguyễn Thị Nhung 48 47 1 97,9% 

3 Ông Nguyễn Văn Bình Công chức ĐC-NN-XD-

TN & MT 
42 42 0 100% 

4 Ông Nguyễn Thế Hoàng 56 56 0 100% 

5 Bà Bùi Thị Nguyệt 
 

Công chức VH - XH 
32 32 0 100% 

6 Ông Nguyễn Thành Trung 46 46 0 100% 

7 Ông Nguyễn Văn Hoài Công chức TP - HT 17 17 0 100% 

8 Ông Đinh Văn Thanh Công chức TC - KT 43 43 0 100% 

9 Ông Nguyễn Hồng Kỳ Chỉ huy trưởng QS xã 5 5 0 100% 
 

 

 

 UBND HUYỆN ANH SƠN 
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