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BÁO CÁO 

Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo;  

 kiến nghị của cử tri và phòng chống tham nhũng năm 2021 

              

  Tiếp nhận công văn số 702/TTT-NV4 ngày 06/10/2021 của Thanh tra tỉnh 

về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công 

tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; 

Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau: 

    I. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Tình hình chung về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

Ban Dân tộc luôn quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến, quán triệt 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến đội ngũ công chức và người lao động, xem 

đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, nhất là các công chức trực tiếp tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật; qua đó, đã nâng cao 

nhận thức, tinh thần trách nhiệm của công chức về công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, được thể hiện qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công 

chức của phòng chuyên môn thuộc Ban. Do đó, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố 

cáo và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo  

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, gắn với công tác cải cách 

hành chính. Từ đó, cơ quan đã thường xuyên tổ chức triển khai, tuyên truyền 

Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình tiếp công dân; Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 

14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính đến công chức, viên chức, người lao động thông 

qua Hệ thống thông tin điện tử (TDoffice) và lồng ghép tại các cuộc họp của cơ 

quan. Chỉ đạo công chức nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy tắc ứng xử theo chuẩn mực xử sự 

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội, xây dựng nếp sống văn 

minh tại nơi sống và làm việc theo quy định. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý 
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thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp hành các chuẩn mực xử sự 

của công chức, người lao động trong cơ quan; thực hiện tốt một số nội dung liên 

quan đến công tác tiếp công dân như: Ban hành Thông báo lịch tiếp công dân 

của Lãnh đạo Ban năm  2021; báo cáo định kỳ công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tháng, quý, năm theo quy định.  
 

3. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
 

a) Công tác tiếp công dân (đính kèm Biểu mẫu 01/TCD, 02/TCD) 
 

 Ban Dân tộc duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ 

12/12 lần/năm, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định; 

thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị của công dân;  

 Kết quả năm 2021, Ban Dân tộc chưa tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của cử tri. 

b) Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị (đính kèm Biểu mẫu: 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 

04/XLD, 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ). 

 II. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

 Trong năm, Ban Dân tộc tiếp nhận 03 kiến nghị của cử tri do Hội đồng 

Nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chuyển đến để xem xét giải quyết. 

1. Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh có Công văn số 2582/UBND-KTTH về 

việc xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND 

tỉnh, hóa X. Trong đó, nội dung liên quan lĩnh vực dân tộc, cụ thể như sau: Cử 

tri thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh rất vui mừng khi được thụ hưởng các chính 

sách của nhà nước theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 

2020, cử tri mong rằng trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các 

ngành chức năng xét đề nghị thôn Liên Sơn 2 là thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025. Vì đời sống nhân dân nơi 

đây còn gặp rất nhiều khó khăn.   

- Ban Dân tộc có Công văn số 356/BDT-KHCS ngày 28/5/2021 về việc 

trả lời ý kiến cử tri xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, nội dung trả lời như sau:  

+ Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi (DTTS&MN) theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 và các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức 

triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  

 + Trên cơ sở các quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 

12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các 



 

 

3 

 

Sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo kết quả rà soát, xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt 

khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định (Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 

26/01/2021),cụ thể: Tỉnh Ninh Thuận có 28 xã và 08 thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN (15 xã khu vực III, 01 xã khu vực II và 12 xã khu vực I và 10 thôn 

đặc biệt khó khăn), trong đó: Thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh được xác định là 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. 

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định phê duyệt. 

2. Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh có công văn số 4299/UBND-KTTH về 

việc xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, 

HĐND tỉnh, khóa XI; nội dung liên quan lĩnh vực dân tộc, cụ thể như sau: Ý 

kiến cử tri xã Công Hải, huyện Thuận Bắc: “Thôn Ba Hồ không còn thôn đặc 

biệt khó khăn, người dân phải tự mua BHYT, nhưng đời sống Nhân dân còn 

nhiều khó khăn, không có khả năng tự mua BHYT. Đề nghị cấp trên xem xét hỗ 

trợ BHYT cho nhân dân trong thôn”;  Ý kiến cử tri xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải: “Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc thì 

thôn Cầu Gãy không còn là thôn đặc biệt khó khăn, nên không được hỗ trợ Bảo 

hiểm y tế. Đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo, sớm thực hiện chính sách theo Quyết 

định số 1614/QĐ-TTg ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

an toàn khu cho Nhân dân xã Vĩnh Hải, đặc biệt là thôn Cầu Gãy”.  

- Ban Dân tộc có công văn số 649/BDT-KHCS ngày 30/8/2021 về việc trả 

lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa XI, nội dung trả 

lời như sau: 

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2499/VPUB-VXNV ngày 30/6/2021 về việc triển khai văn bản số 873/UBDT-

CSDT ngày 25/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát thực hiện các chế độ, 

chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2016-2020, đồng thời giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo 

đánh giá, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong thực hiện các chế 

độ chính sách do Trung ương ban hành đối với địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng 

DTTS& MN giai đoạn 2016-2020 nay không còn thuộc diện ĐBKK theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

+ Ban Dân tộc xây dựng báo cáo kết quả rà soát các chế độ, chính sách 

trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2020 và đề nghị Trung ương kéo dài thời gian hỗ trợ các chính sách đối 

với các xã, thôn đặc biệt khó khăn đến hết năm 2021 (trong đó có đề xuất Trung 

ương hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng là người dân sống trên địa 
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bàn thôn, xã ĐBKK giai đoạn 20216-2020 nay không còn thuộc diện ĐBKK 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc) gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, tham mưu trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét quyết định. Tuy nhiên, đến nay, các tỉnh nói chung trong đó có 

Ninh Thuận chưa nhận được ý kiến của Trung ương về đề xuất trên đây, do vậy 

chưa có cơ sở để tham mưu Ủy ban nhân tỉnh xem xét hỗ trợ theo đề nghị của cử 

tri. 

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc sẽ phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 

hiện kịp thời các chế độ, chính sách (trong đó có chính sách hỗ trợ BHYT) cho 

đối tượng thụ hưởng đúng quy định. 

3. Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh có công văn số 4788/UBND-KTTH về 

việc khẩn trương xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 1, Quốc hội XV, như sau: “Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của 

Ủy ban dân tộc thì thôn Cầu Gẫy thuộc xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), thôn Ba Hồ 

thuộc xã Công Hải (Thuận Bắc) không còn là thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, người dân 

không còn được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quy định. Tuy 

nhiên, tình hình thực tế hiện nay người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn 

(nhất là trong tình hình dịch Covid-19). Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền 

quan tâm có cơ chế chính sách tiếp tục hỗ trợ người dân, nhất là chính sách hỗ 

trợ bảo hiểm y tế”.  

- Ban Dân tộc có công văn số 717/BDT-KHCS ngày 17/9/2021 về việc trả 

lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội XV, nội dung trả lời như sau: 

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2499/VPUB-VXNV ngày 30/6/2021 về việc triển khai văn bản số 873/UBDT-

CSDT ngày 25/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát thực hiện các chế độ, 

chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2016-2020, đồng thời giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo 

đánh giá, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong thực hiện các chế 

độ chính sách do Trung ương ban hành đối với địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng 

DTTS& MN giai đoạn 2016-2020 nay không còn thuộc diện ĐBKK theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

+ Ban Dân tộc xây dựng báo cáo kết quả rà soát các chế độ, chính sách 

trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2020 và đề nghị Trung ương kéo dài thời gian hỗ trợ các chính sách đối 

với các xã, thôn đặc biệt khó khăn đến hết năm 2021 (trong đó có đề xuất Trung 

ương hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng là người dân sống trên địa 

bàn thôn, xã ĐBKK giai đoạn 20216-2020 nay không còn thuộc diện ĐBKK 
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theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc) gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, tham mưu trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét quyết định. Tuy nhiên, đến nay, các tỉnh nói chung trong đó có 

Ninh Thuận chưa nhận được ý kiến của Trung ương về đề xuất trên đây, do vậy 

chưa có cơ sở để tham mưu Ủy ban nhân tỉnh xem xét hỗ trợ theo đề nghị của cử 

tri. 

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc sẽ phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 

hiện kịp thời các chế độ, chính sách (trong đó có chính sách hỗ trợ BHYT) cho 

đối tượng thụ hưởng đúng quy định. 

(Kèm theo 03 văn bản trả lời: Công văn số 356/BDT-KHCS ngày 

28/5/2021, công văn số 649/BDT-KHCS ngày 30/8/2021, công văn số 717/BDT-

KHCS ngày 17/9/2021 của Ban Dân tộc) 

 III. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Ban Dân tộc xác định công tác 

phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên của đơn vị; gắn với công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 

2021 và các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

lãng phí; thực hiện chế độ công khai, minh bạch về cơ chế, tài chính trong các 

cơ quan, đơn vị, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ; triển khai 14 công chức kê khai 

lần đầu và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức theo quy định; 

chỉ đạo công chức nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử theo chuẩn mực xử sự 

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội, xây dựng nếp sống văn 

minh tại nơi sống và làm việc theo quy định. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý 

thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp hành các chuẩn mực xử sự và 

phòng ngừa tham nhũng trong thi hành công vụ của công chức và người lao 

động trong cơ quan. 

III. Công tác phòng, chống tham nhũng  

1. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng  

Ban Dân tộc xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; gắn công tác này với công 

tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, cơ quan đã 

tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng với những 

nội dung cụ thể sau: thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện Kế hoạch số 293/KH-BDT ngày 

10/5/2021 của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và 

các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; 
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thực hiện chế độ công khai, minh bạch về cơ chế, tài chính trong các cơ quan, 

đơn vị, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ; triển khai công tác kê khai và công khai 

bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức theo quy định; chỉ đạo công chức 

nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử theo chuẩn mực xử sự trong thi hành 

nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội, xây dựng nếp sống văn minh tại nơi sống 

và làm việc theo quy định.  

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

 (gửi kèm các biểu mẫu số 01, 02, 03/PCTN). 

* Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: 

- Để bảo đảm công khai, minh bạch về hoạt động; Ban Dân tộc thường 

xuyên rà soát, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính và niêm yết công 

khai tại trụ sở; đồng thời, cập nhật thông tin, dữ liệu có liên quan đến các lĩnh 

vực công tác dân tộc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc, tạo 

mục “phòng, chống tham nhũng” công khai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân dễ theo dõi và thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí, quản 

lý chế độ mua sắm tài sản công và tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, kinh phí tiếp 

khách. Văn phòng phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát, kiểm tra việc 

chấp hành Quy chế của cơ quan đối với cán bộ, công chức; việc sử dụng kinh 

phí do ngân sách cấp đúng theo quy định và thực hiện công khai minh bạch về 

tài chính trong toàn thể cơ quan tại Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm. 

* Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của công chức: 

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế văn hóa công vụ của công chức, viên 

chức, người lao động. 

- Thực hiện nghiêm túc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại 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. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức trách 

nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp hành các chuẩn mực xử sự và phòng 

ngừa tham nhũng trong thi hành công vụ của từng công chức trong cơ quan. 

* Về minh bạch tài sản và thu nhập: 

- Ban Dân tộc đã tổ chức triển khai mẫu Bản kê khai theo phụ lục II của 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

đến 14 công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập và bàn giao bản kê khai 

tài sản, thu nhập lần đầu đối với bản kê khai do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra 

tỉnh kiểm soát theo quy định.  

- Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2020. Báo cáo Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020.  
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* Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong 

cơ quan do mình quản lý, phụ trách: 

- Thực hiện 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; trong đó, quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Cấp ủy Chi bộ 

đã chỉ đạo cơ quan quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật 

về PCTN. Đến nay, Ban Dân tộc không có trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm 

về tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.  

* Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

- Ban Dân tộc thường xuyên quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành 

Quy chế về định mức chi tiêu nội bộ cơ quan, nhằm quản lý và sử dụng tài sản 

công của cơ quan cho phù hợp, hiệu quả và đúng theo quy định pháp luật.  

- Tiếp tục thực hiện phương thức thanh toán qua tài khoản: Lương, các 

khoản trích nộp theo lương, các khoản thanh toán, mua sắm tài sản... 

* Cải cách hành chính và đổi mới công tác quản lý: 

-  Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tại cơ quan; sử dụng 

phần mềm điện tử vào quản lý hành chính; phần mềm theo dõi quá trình giải 

quyết hồ sơ tại cơ quan. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đã áp dụng 02 thủ tục 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc. 

* Việc công khai, minh bạch trong giải quyết công việc:  

- Công khai số lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của. Các Phòng chuyên môn đã thực hiện tham mưu, giải quyết đúng quy trình, 

thời gian quy định, không gây khó dễ cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công 

việc.  

c) Phát hiện các hành vi tham nhũng: Không. 

d) Xử lý các hành vi tham nhũng: Không. 

IV. Đánh giá kết quả  

Ban Dân tộc đã chủ động bám sát kế hoạch công tác từ đầu năm để tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; công chức cơ quan chấp hành tốt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; công tác tiếp dân, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan 

tâm thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. 

Công tác phòng, chống tham nhũng được Lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện quyết liệt. 

Từ đó, ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức được nâng lên; nhìn chung, 

công tác PCTN trong năm, công chức và người lao động cơ quan có chuyển biến 
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tích cực về cả nhận thức, hành động và trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham 

nhũng 

IV. Phương hướng nhiệm vụ của công tác tiếp công dân; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến 

  - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản quy định pháp luật 

có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng 

cao nhận thức của từng đảng viên, công chức trong cơ quan.  

- Tập trung nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác 

tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đúng quy định, không để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, 

phức tạp kéo dài; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt nội quy, quy chế 

của cơ quan và các biện pháp phòng, ngừa kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý 

nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí xảy ra.  

  Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; kiến nghị của cử tri và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Ban Dân tộc 

báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Thanh tra tỉnh (b/c);                                                            

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VP.                      

 

                                                                

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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