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Kính gửi:      - Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện. 

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 

22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thanh tra; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra; 

Thực hiện Công văn số 84/T.Tr-P4 ngày 02/03/2023 của Thanh tra tỉnh về 

việc thu thập thông tin, tài liệu để chuẩn bị thanh tra;  

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh chuẩn bị cho cuộc thanh tra 

trách nhiệm của UBND huyện Ý Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022, 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan thuộc UBND huyện tham mưu tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị 

tài liệu theo các nội dung sau: 

1.1. Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Hệ thống, báo cáo toàn bộ các văn bản của UBND huyện ban hành để lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

 - Hệ thống, báo cáo các văn bản do UBND huyện ban hành để chỉ đạo, điều 

hành và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. 

- Pho tô gửi kèm theo báo cáo các văn bản nói trên. 

1.2. Phòng Nội vụ huyện: 

- Báo cáo việc công khai thực hiện chính sách pháp luật có nội dung liên 

quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 (theo quy 

định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Luật Phòng, chống tham nhũng): 

+ Phân bổ chỉ tiêu biên chế; 

+ Khen thưởng, kỷ luật, kết quả bình xét thi đua; 

+ Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn; 

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

- Báo cáo việc công khai công tác tổ chức cán bộ (theo quy định tại Điểm c, 

khoản 1, Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng): 
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+ Việc thực hiện công khai trong tuyển dụng: Công khai kết quả tuyển dụng 

công chức, viên chức trong năm (hình thức công khai, các khiếu nại, tố cáo kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến công tác tuyển dụng (nếu có); việc thực hiện các quy 

định công khai trong tuyển dụng. 

+ Việc công khai quy hoạch cán bộ: Công khai kết quả rà soát quy hoạch 

cán bộ; việc công khai QH cán bộ theo quy định; 

+ Việc công khai bổ nhiệm công chức giữ chức vụ quản lý: Số lượng cán bộ 

đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm; việc công khai khi bổ nhiệm (lập danh 

sách công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2022). 

+ Việc công khai trong luân chuyển, điều động CBCC. 

(Đối với các nội dung trên, đơn vị photo các tài liệu minh chứng việc công 

khai để cung cấp). 

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn (theo quy 

định tại Điểm c, Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng):  

+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, trách nhiệm nêu gương của 

người đứng đầu. 

+ Việc rà soát xung đột lợi ích của đơn vị: kế hoạch, văn bản chỉ đạo rà soát; 

Kết quả rà soát; Kết quả giải quyết vụ việc xung đột lợi ích (nếu có) theo quy định 

tại Điều 23 Luật PCTN; Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định 59/2019/NĐ-CP; Khoản 3, 

Điều 1 Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

59). 

+ Việc thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo quy định tại 

Điều 22 Luật PCTN; Điều 24, 25, 26, 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP). 

+ Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: 

+ Việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; công khai kế hoạch 

chuyển đổi theo quy định tại Điều 26 Luật PCTN; Điều 37, 38, 39 Nghị định 

59/2019/NĐ-CP;  

+ Kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác  

(Đơn vị cung cấp Danh sách người đã được chuyển đổi vị trí công tác của 

đơn vị trong năm 2022) 

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong 

quản lý: 

+ Việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính; Kết quả thực hiện Kế 

hoạch; Điểm số về cải cách hành chính 3 năm gần nhất (2020,2021,2022) 

+ Việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công 

việc, nhận và gửi văn bản trên trục điện tử liên thông, sử dụng chữ ký số; Sử dụng 
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các phần mềm chuyên ngành trong xử lý, giải quyết công việc. 

1.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

1.3.1. Báo cáo việc thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách 

nhà nước (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Luật Phòng, chống tham 

nhũng): 

- Công khai ngân sách cấp huyện theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính: 

+ Công khai số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân 

sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

+ Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện 

đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định; 

+ Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

huyện quý, 06 tháng, năm); 

+ Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách huyện đã được Hội 

đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn 

(Đơn vị photo cung cấp các quyết định công khai, thông báo công khai, biểu số 

liệu công khai theo quy định, Báo cáo công khai). 

- Công khai ngân sách cấp xã theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính: 

+ Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân 

dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở 

xã; 

+ Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác 

ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định; 

+ Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 

quý (06 tháng, năm); 

+ Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài 

chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn. 

1.3.2.  Công khai, minh bạch trong đầu tư, mua sắm công theo quy định tại 

điểm b, Khoản 1, Điều 10 Luật PCTN): 

a. Công khai trong đầu tư xây dựng: 

Đơn vị báo cáo kết quả đầu tư, xây dựng cơ bản các dự án, công trình do đơn 

vị làm Chủ đầu tư và cung cấp bản photo các Biểu công khai, báo cáo tình hình công 

khai và các tài liệu thực hiện về nội dung công khai, thời điểm, hình thức công khai 

theo quy định tại Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; cụ thể: 
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- Tổng số dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do 

UBND huyện làm chủ đầu tư triển khai thực hiện trong năm 2022 (Bao gồm cả các 

công trình chuyển tiếp từ năm trước sang). 

- Việc công khai tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng: 

+ Công khai tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của từng dự án 

đầu tư 

+ Công khai kế hoạch vốn đầu tư (kể cả điều chỉnh, bổ sung) được cấp có 

trên của chủ đầu tư giao trong năm cho từng dự án đầu tư 

+ Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt của từng dự án. 

+ Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm 

của từng dự án.  

+ Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

b. Công khai mua sắm công theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019 

- Kết quả mua sắm trong năm 2022: Thống kê các đơn vị có mua sắm tài 

sản: Đơn vị thực hiện mua sắm, tên tài sản, giá trị tài sản đã mua, hình thức mua 

sắm. 

- Việc thực hiện công khai: 

+ Công khai kế hoạch mua sắm; 

+ Công khai kết quả mua sắm. 

- Việc đơn vị thực hiện công khai trong lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu 

và các VB quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

1.3.3. Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn: 

- Việc ban hành và công khai Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc văn bản khác quy 

định về định mức, tiêu chuẩn, chế của các đơn vị dự toán cấp I, cấp II; đơn vị sử 

dụng ngân sách theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Luật PCTN. 

- Việc thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ; 

1.3.4. Việc thực hiện các báo cáo, kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 

2022: 

- Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan 

cấp trên và của Kiểm toán nhà nước, tổng hợp số liệu các kết luận, kiến nghị phải 

thực hiện, số kết luận, kiến nghị đã thực hiện. 

1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo việc công khai lĩnh vực đất 

đai (theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Luật PCTN và quy định của pháp 

luật chuyên ngành): 

- Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. 
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+ Công khai để lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch, KH sử dụng đất                  

(hình thức công khai) theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Đất đai 2013; 

+ Công khai sau khi QH, KH sử dụng đất được phê duyệt theo Khoản 2, 

Điều 48 Luật Đất đai 2013.  

+ Công khai tại trụ sở UBND xã. 

- Việc công khai về đấu giá đất:  

+ Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo Quyết định số 35/2019 của 

UBND tỉnh;  

+ Công khai việc đấu giá tài sản theoquy định tại Khoản 1, Điều 57 Luật 

Đấu giá;  

+ Niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35, 57 Luật ĐGTS;  

+ Thông báo công khai quy chế đấu giá; công khai giá khởi điểm theo Điều 

58 Luật ĐGTS.  

- Việc công khai về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai 2013:  

+ Việc Ban hành thông báo đến từng người có đất, họp phổ biến người dân, 

niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;  

+ Việc công khai dự thảo phương án bồi thường; Niêm yết phương án bồi 

thường chính thức;  

+ Việc công khai Quyết cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đấtđối với 

các trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. 

1.5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Báo cáo việc công khai các dự án, quy hoạch 

xây dựng: Quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, QH XD 

vùng huyện, dự án khu dân cư, khu chức năng (theo quy định tại Điều 40 Luật Xây 

dựng 2014). 

2. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND huyện: 

 Báo cáo việc tổ chức kê khai tài sản thu nhập; công khai bản kê khai tài sản 

thu nhập lần đầu, hàng năm và kê khai bổ sung năm 2022 đối với các đối tượng 

phải kê khai theo quy định. Cụ thể: 

- Báo cáo công khai ngân sách theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC, được sửa 

đổi, bổ sung bằng Thông tư số 90/2018/TT-BTC:  

+ Công khai dự toán ngân sách; 

+ Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước (quý, 6 tháng, năm); 

+ Công khai quyết toán ngân sách nhà nước. 

(Quyết định công khai, biểu mẫu công khai, báo cáo công khai kèm theo). 

3. Các cơ quan, đơn vị nộp báo cáo và các tài liệu kèm theo về UBND huyện 

(qua Thanh tra huyện) chậm nhất là ngày 22/3/2023. 
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4. Giao Thanh tra huyện tham mưu tổng hợp, xây dựng các báo cáo của 

UBND huyện (theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra tỉnh), gửi báo cáo và các tài 

liệu kèm theo về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/3/2023. 

Do yêu cầu công việc hết sức khẩn trương, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo UBND huyện (để chỉ đạo);     

- Lưu: VT, TTr                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

           Nguyễn Sinh Tiến 
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