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BÁO CÁO
Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN tháng 10/2016

Thực hiện báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiêu nại, tô cáo và phòng chông tham nhũng tháng 10/2016. Thanh Tra Ban Dân 
tộc báo cáo như sau:

A. CÔNG TÁC THANH TRA
I. Kết quả thực hiện công tác thanh tra:
1. Thanh tra hành chính:
Ke hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh Tra Ban không đăng ký thanh tra 

hành chính, nên lĩnh vực này Thanh Tra Ban không thực hiện.
2. Thanh tra chuyên ngành:
Thanh Tra Ban đăng ký kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016 là 02 

cuộc; Thanh tra Ban đã tham mưu lãnh đạo ký ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra 
(kết luận đã gửi Thanh Tra tỉnh), như vậy tính đến thời điểm hiện tại Thanh Tra 
Ban đã thực hiện được 50% kế hoạch. Trong tháng 10/2016, Ban Dân tộc chưa tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của đồng bào gửi về Ban Dân tộc.

- Trong tháng 10/2016 Thanh tra cuộc thứ 2 tại xã Hoà Sơn, huyện Ninh
Sơn.

- Tiếp cận nắm bắt, nghiên cứu các văn bản nghiệp vụ công tác thanh tra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.
3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về 

thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:
Việc thanh, kiếm tra trách nhiệm các đơn vị trực thuộc không thực hiện 

được, vì Ban Dân tộc không có đơn vị trực thuộc.
4. Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng lực lượng:
Tháng 10/2016 Thanh Tra Ban lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan phố 

biến Luật an toàn thông tin mạng với 14 lượt người tham gia.
II. Phương hướng, nhiệm yụ của công tác thanh tra trong tháng tiếp

theo:
- Tiếp cận nắm bắt, nghiên cứu các văn bản nghiệp vụ công tác thanh tra.
- Giúp lãnh đạo tố chức tiếp công dân, xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

B. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT K HIÉU NẠI, TỐ CÁO
I. Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
1. Công tác tiếp công dân

1



Ban Dân tộc xác định công tác tiếp công dân là một yếu tố quan trọng hàng 
đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong tháng 10/2016, Ban Dân tộc 
chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của đồng bào gửi về Ban Dân tộc.

2. Tiếp nhận phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
Ban Dân tộc chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.
3. Ket quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thấm quyền
Trong tháng 10/2016, Ban Dân tộc chưa tiếp nhận đơn thư nào thuộc thâm 

quyền giải quyết.
4. Ket quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phố biến pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo
Tháng 10/2016 Thanh Tra Ban lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan phổ 

biến Luật an toàn thông tin mạng với 14 lượt người tham gia.
II. Phương hướng nhiệm vụ của công tác tiếp công dân, xử lý đon thư  

và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ tiếp theo.
Giúp lãnh đạo tiếp công dân và tham mưu lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền. Các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 
Dân tộc sẽ hướng dẫn công dân đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết.

c. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM  NHŨNG
r  r  r  r

1. M ột sô kêt quả chủ yêu của công tác phòng, chông tham nhũng

TT NỔI DUNG

KẾT QUẢ 
THÁNG

LUYKE 
TỪ ĐẦU 

NĂM

GHI
CHÚ

Sô vụ Sô đôi 
tượng

Số
vu

số đối
tượng

A Phát hiện tham nhũng 0 0 0 0
1 Phát hiện qua việc tự kiêm ừa nội bộ 0 0 0 0
2 Phát hiện qua công tác thanh tra, kiêm tra của cơ 

quan Thanh tra
0 0 0 0

3 Phát hiện qua công tác kiêm tra của Đảng 0 0 0 0
4 Phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 0 0 0 0
5 Phát hiện qua công tác điều tra, truy tố, xét xử 0 0 0 0
6 Phát hiện qua công tác khác 0 0 0 0
B Xử lý tham nhũng 0 0 0 0
1 Khởi tô điêu tra án tham nhũng 0 0 0 0
2 Xét xử án tham nhũng 0 0 0 0
3 Xử lý hành chính hành vi tham nhũng 0 0 0 0
4 Xừ lý kỷ luật đảng vê hành vi tham nhũng 0 0 0 0

II. Danh sách các vụ tham nhũng đưọc phát hiện trong tháng

TT TÊN VỤ TÊN C ơ QUAN, 
TỎ CHỨC, 

ĐƠN VỊ XẢY
RA VỤ V iệc

c ơ  QUAN ĐANG 
THỤ LÝ HỒ S ơ  

VỤ VIỆC

TÓM TẮT VÈ HÀNH 
VI, ĐÓI TƯỢNG 
THAM NHŨNG, 

MỨC Đ ộ  THIỆT HẠI 
VÀ TIẾN Đ ộ  XỬ LỲ

1/ 0 0 0 0
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III/ Các nhiệm vụ trọng tâm của công tác PCTN trong tháng tiếp theo (Liệt kê 
các nhiệm vụ chính sẽ thực hiện trong tháng sau):

1/ Theo dõi các hoạt động chi tiêu nội bộ đúng theo quy chế chi tiêu của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
PCTN tháng 8/2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016 của Thanh Tra Ban Dân 
tộc; báo cáo Thanh Tra tỉnh để tổng hợp và chỉ đạo trong thời gian tới./.

Nơi nhận:fTxưv^' KT.CH ÁNH  THANH TRA
- Thanh Tra tỉnh;
- Lãnh đạo Ban (Đ/c Thủy );
-V ăn phòng Ban;
-Lưu: VT,TTr.

PHÓ CHÁNH THANH TRA

au Bình Nhưỡng
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