ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2537 /UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 31 tháng 8 năm 2017

V/v thực hiện Thông báo
số 962/TB-TTBT ngày 01/8/2017
của Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 962/TB-TTBT ngày 01/8/2017 của Thanh tra tỉnh
Bình Thuận, về kết quả làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về một số nội
dung công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017;
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện
và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung liên
quan công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham
nhũng trong thời gian tới, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu chung:
Thực hiện rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy
định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo trong thời gian qua của Ban Thường vụ Huyện
ủy và UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác
phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện, nhất là triển khai thực hiện nghiêm
túc Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện, về khắc phục
những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra Chính phủ chỉ ra qua đợt thanh tra
trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng.
2. Một số vấn đề cụ thể:
2.1. Về công tác phòng, chống tham nhũng:
- Rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ
trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 theo Kế hoạch số 281/KHUBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh (đã được Chủ tịch UBND huyện cụ thể
hóa bằng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 20/02/2017) và các văn bản chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Công văn số 2423/UBND-NC ngày 28/6/2017 về
chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 2746/UBND-NC ngày
20/7/2017 về chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch tài sản,
thu nhập, Công văn số 2756/UBND-NC ngày 21/7/2017 về nhiệm vụ trọng tâm
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công tác phòng, chống tham nhũng và Công văn số 2477/UBND-NC ngày
25/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện.
- Từ nay đến hết tháng 11/2017, mỗi cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị
trấn phải hoàn thành ít nhất 01 cuộc tự kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống
tham nhũng.
- Thanh tra huyện triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch thanh tra năm
2017 đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 8073/QĐ-UBND
ngày 14/12/2016 và Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 12/5/2017.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai
thực hiện nghiêm túc việc thanh toán tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức
qua tài khoản (thẻ ATM) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số
2436/UBND-KT ngày 23/8/2017. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi,
đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp
báo cáo UBND huyện theo đõi, chỉ đạo.
2.2. Về thực hiện kết luận thanh tra:
- Thanh tra huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2478/UBNDNC ngày 25/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện, về việc chấn chỉnh công tác xây
dựng, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Đồng thời, tiếp tục quán triệt,
nghiên cứu sâu kỹ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ
quy định thực hiện kết luận thanh tra, nhất là chú ý thực hiện đúng các trình tự, thủ
tục về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được quy định cụ thể tại Điều 22, 23
và 24 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ và Chỉ thị
số 06/CT-UBND ngày 22/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách
nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
(chú ý điểm 2, 3 của Chỉ thị số 06/CT-UBND). Hàng quý, rà soát các cuộc thanh
tra kinh tế - xã hội thuộc phạm vi của huyện (kể cả các kết luận thanh tra của
Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh
Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh ban hành), xác định các nội dung kết luận,
quyết định xử lý tồn đọng để tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đúng quy
định của pháp luật và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo cho
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND huyện lập thủ
tục thu hồi Giấy CNQSDĐ số BO 735460 ngày 17/4/2013 đứng tên bà Đỗ Thị
Nhàn, ở xã Hồng Liêm theo Kết luận số 01/KL-TT ngày 20/02/2017 của Chánh
Thanh tra huyện; Giấy CNQSDĐ số BX 060411 ngày 19/01/2015 đứng tên bà Võ
Thị Thanh Giang, ở xã La Dạ theo Kết luận số 09/KL-TT ngày 12/12/2016 của
Chánh Thanh tra huyện và Giấy CNQSDĐ số AM 380607 ngày 06/3/2008 đứng
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tên ông Phạm Ngọc Thạch và bà Trần Thị Tâm, ở xã Hồng Liêm theo Kết luận số
01/KL-TT ngày 26/3/2015 của Chánh Thanh tra huyện. Thời gian hoàn thành trước
ngày 15/9/2017.
Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc nhanh chóng tổ chức kiểm điểm về các sai
phạm trong việc lập thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ số BX 060411 ngày 19/01/2015
đứng tên bà Võ Thị Thanh Giang, ở xã La Dạ theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TT
ngày 12/12/2016 của Chánh Thanh tra huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày
12/9/2017.
- Chủ tịch UBND xã Hàm Đức khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các
nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 02/KL-TT ngày 30/3/2017 của Chánh
Thanh tra huyện. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2017 và có báo
báo cho Thanh tra huyện theo dõi.
2.3. Về thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực
hiện đúng các quy định tại Chương IV Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày
03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Quyết
định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận ban
hành Quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật đối
với các trường hợp không chấp hành. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm
nguyên tắc mọi quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật đều phải được
thi hành; chú trọng đến công tác vận động, thuyết phục có sự tham gia của Ủy ban
Mặt trận TQVN và các đoàn thể để động viên đương sự tự nguyện thi hành quyết
định; việc cưỡng chế thi hành quyết định phải đúng theo quy định của pháp luật
hiện hành.
- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc căn cứ
quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của bà Lê Thị Cúc, thôn 3, xã Hàm Liêm đã
có hiệu lực pháp luật, khẩn trương tiến hành lập lại hồ sơ chuyển Chi cục thuế
huyện tính lại tiền lệ phí trước bạ theo quy định để giải quyết dứt điểm. Thời gian
hoàn thành trước ngày 12/9/2017.
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện phối hợp với Chủ tịch
UBND xã Hàm Chính tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện quyết
định giải quyết khiếu nại của ông Phan Thanh Tùng và bà Phan Thị Năm, thôn Phú
Nhang, xã Hàm Hiệp đã có hiệu lực pháp luật đúng theo quy định tại Quyết định số
03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận. Thời gian hoàn
thành trước ngày 15/9/2017.

4
- Chánh Thanh tra huyện phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ
đất huyện và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm
vụ khiếu nại của ông Đỗ Văn Lại và bà Nguyễn Thị Lại, khu phố Phú Trường, thị
trấn Phú Long khiếu nại việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công
trình chợ Phú Long; vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy và ông Nguyễn Văn
Chín, thôn 1, xã Hàm Liêm khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công
trình đường dây điện 220 kv Phan Thiết - Phú Mỹ 2. Nếu có vướng mắc, khó khăn
thì tham mưu UBND huyện có văn bản báo cáo, đề xuất hướng giải quyết gửi các
cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo giải quyết. Thời
gian hoàn thành trước ngày 15/9/2017.
2.4. Về thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện
kết luận nội dung tố cáo, xử lý tố cáo và công khai kết quả giải quyết tố cáo theo
đúng quy định tại các Điều 23, 24 và 25 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày
30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo và Điều 11
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tố cáo.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trên và báo cáo kết
quả thực hiện cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện) để tổng hợp, báo cáo Thanh
tra tỉnh theo quy định. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20/9/2017, đồng thời báo
cáo định kỳ theo quy định về chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng./.
CHỦ TỊCH
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- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện;
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