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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 
  

  Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum. 
 

Thực hiện Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện các 

kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc tỉnh Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 

tháng đầu năm 2022 đối với các kết luận thanh tra do Ủy ban nhân dân huyện và 

Thanh tra huyện ban hành, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA  

1. Việc chỉ đạo, xử lý đối với các kết luận thanh tra 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường triển 

khai thực hiện các kết luận thanh tra; giao cơ quan Thanh tra huyện theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc 

thẩm quyền, cụ thể: Có Biểu 1 kèm theo. 

2. Về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra  

a. Về tình hình thực hiện kết luận thanh tra 

- Số lượng kết luận thanh tra phải thực hiện: 12 kết luận; tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo phải thực hiện: 22 kiến nghị. Trong đó:  

+ 6 tháng đầu năm 2022: 03 kết luận, 07 kiến nghị;  

+ Từ năm 2017 đến năm 2021: 09 kết luận, 15 kiến nghị. 

- Số lượng kết luận thanh tra đã thực hiện hoàn thành: 01 kết luận; tổng số 

kiến nghị, chỉ đạo tại các kết luận đã thực hiện hoàn thành: 02 kiến nghị. Trong đó: 

+ 6 tháng đầu năm 2022: 01 kết luận, 02 kiến nghị;  

+ Từ năm 2017 đến năm 2021: 0 kết luận, 0 kiến nghị. 

- Số lượng kết luận thanh tra chưa hoàn thành: 11 kết luận; tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo chưa hoàn thành: 20 kiến nghị. 

+ 6 tháng đầu năm 2022: 02 kết luận, 05 kiến nghị;  

+ Từ năm 2017 đến năm 2021: 09 kết luận, 15 kiến nghị. 

(Chi tiết có Biểu số 2 kèm theo) 

b. Kết quả xử lý sai phạm về kinh tế (nếu có) 
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- Tổng số sai phạm phải xử lý 22,641 triệu đồng. 

+ 6 tháng đầu năm 2022: 13,721 triệu đồng 

+ Từ năm 2017 đến năm 2021: 8,920 triệu đồng 

- Tổng số sai phạm đã xử lý 0 đồng 

- Tổng số sai phạm chưa hoàn thành xử lý 22,641 triệu đồng 

(Có Biểu số 3 kèm theo) 

c. Kết quả xử lý khác về kinh tế (nếu có): Không có 

d. Kết quả xử lý sai phạm về đất đai (nếu có): Không có  

đ. Kết quả xử lý khác về đất đai (nếu có): Không có 

e. Kết quả xử lý sai phạm về Rừng (nếu có): Không có 

f. Kết quả xử lý sai phạm về gỗ (nếu có): Không có 

g. Kết quả xử lý trách nhiệm hành chính (nếu có)  

- Tổng số Kết luận có liên quan đến xử lý trách nhiệm hành chính của tập 

thể, cá nhân là 10 Kết luận (Trong đó 6 tháng đầu năm 2022: 03 kết luận; Từ 

năm 2017 đến năm 2021: 07 kết luận). 

- Số tập thể, cá nhân đã xử lý trách nhiệm: 01 tập thể, 09 cá nhân. 

- Kết quả xử lý tập thể và cá nhân (nêu cụ thể hình thức xử lý trách nhiệm 

đối với các tập thể, cá nhân đã xử lý): Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tập thể, 

09 cá nhân. 

 (Có Biểu số 6 kèm theo) 

h. Về vụ việc chuyển cơ quan điều tra (nếu có): Không có 

i. Kết quả thực hiện ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản 

(nếu có): Không có 

3. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra  

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Thanh 

tra huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận thanh tra. 

(Có Biểu số 8 kèm theo) 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực 

thuộc huyện thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra thông qua văn bản chỉ đạo, 

các cuộc họp giao ban và các buổi làm việc trực tiếp. 
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Chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai thực hiện công tác theo dõi và đôn đốc 

việc thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản và các buổi làm việc; thực hiện 

chế độ báo cáo hằng quý theo đúng quy định. 

2. Những khó khăn, vướng mắc 

Việc triển khai, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra tại một số đơn vị thực 

hiện còn chậm so với kế hoạch. 

3. Nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, vướng mắc 

 a. Nguyên nhân khách quan 

 Một số cán bộ có liên quan đến các kiến nghị đã nghỉ hưu, hoặc luân 

chuyển, điều động đến đơn vị mới nên việc thực hiện các kết luận còn chưa 

được hoàn thiện.  

 b. Nguyên nhân chủ quan 

 Trách nhiệm của Thanh tra huyện trong việc đôn đốc, theo dõi kết luận 

thanh tra tại một số cơ quan, đơn vị có lúc, có khi chưa kịp thời.  

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 
 

 Nơi nhận: 

-- Như trên (b/c); 
-- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
-- Thanh tra huyện (theo dõi); 
-- Lưu: VT - LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Kim Thái 
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