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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác thanh tra quý I năm 2023 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 124/TTr-NV ngày 03/3/2023 của Thanh tra tỉnh 

Cao Bằng về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2023. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bảo 

Lâm báo cáo cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Thanh tra hành chính (số liệu tại các biểu số 01/TTr, 02/TTr, 

02/QLNN) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra ( Biểu số 01/TTr) 

- Số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang (cuộc thanh tra đột xuất 

triển khai từ năm 2022 chuyển sang): 01 cuộc, cụ thể: 

+ Kết thúc cuộc thanh tra chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP tại Trường TH và THCS Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bảo 

Lâm theo Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Lâm. 

- Số cuộc theo kế hoạch: 01 cuộc, cụ thể: 

+ Đang thực hiện cuộc thanh tra việc thực ươm tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Bảo Lâm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm. 

- Số cuộc đột xuất thực hiện trong kỳ: Không có. 

b) Kết luận thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 01 cuộc 

- Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra): 01 đơn vị 

- Phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý vi phạm: Không có 
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c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr): Không có 

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng (Biểu số 02/QLNN): Không có 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành : Không có. 

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng ( Biểu số 02/QLNN) 

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành: 01 văn bản 

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung  hoặc bãi bỏ: Không có 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người 

tham gia: Không có 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch, Chương trình thanh tra được thực 

hiện đúng tiến độ và theo quy định của pháp luật. Công tác đôn đốc, theo dõi, xử 

lý sau thanh tra được thực hiện quyết liệt, sát sao và kịp thời.  

- Công tác thanh tra trên địa bàn huyện được chú trọng quan tâm, việc chỉ 

đạo, điều hành hoạt động thanh tra được sâu sát, cụ thể, phân công thực hiện 

nhiệm vụ rõ ràng. 

2. Hạn chế:  

Công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng còn nhiều 

hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn 

chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém 
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Vì là huyện vùng sâu, vùng xa với địa hình chia cắt mạnh nên công tác 

tuyên truyền pháp luật ở các cơ sở còn hạn chế, việc đi lại để thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra tại xác xã, các xóm trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ (HOẶC NHIỆM VỤ TRỌNG 

TÂM) TRONG KỲ TIẾP THEO  

- Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra việc thực ươm tại các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Bảo Lâm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm.  

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra. 

- Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khi có sự chỉ đạo của cấp trên. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có 

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả công tác Thanh tra quý I năm 2023 

của UBND huyện Bảo Lâm./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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