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THÔNG BÁO  

Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành  

các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng và việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận 

thanh tra; Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 của Chính phủ 

về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra. 

Ngày 15/12/2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành Kết luận thanh tra số 

737/KL-TTr, Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng và việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên Thông báo Kết luận thanh tra như sau: 

1. Những mặt làm được 

- Công tác thanh tra: Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ 

đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm theo 

quy định của Luật Thanh tra. Kế hoạch thanh tra được phê duyệt bảo đảm nội 

dung, xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra; phạm vi, đối tượng, thời gian 

thanh tra; chương trình, kế hoạch thanh tra bám sát định hướng, hướng dẫn của 

Thanh tra tỉnh. Việc tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, chấp hành 

đúng các quy định về trình tự, thủ tục; kết luận đã chỉ rõ đúng, sai, kiến nghị, đề 

xuất biện pháp xử lý các sai phạm. Công tác xử lý sau thanh tra được chỉ đạo 

đôn đốc thực hiện; tỷ lệ thu hồi đạt 100% các khoản tiền sai phạm qua thanh tra. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố được thực 

hiện bám sát các văn bản, các quy định có liên quan như: Luật Tiếp công dân, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban Tiếp công 

dân thành phố đã thực hiện đầy đủ, thường xuyên nhiệm vụ tiếp công dân trên 

địa bàn; Trụ sở tiếp công dân thành phố được bố trí nơi thuận lợi, trang thiết bị 

cơ bản đầy đủ đáp ứng yêu cầu làm việc và phục vụ công dân đến khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy chế và Nội quy tiếp công dân được niêm yết công 

khai tại phòng tiếp công dân; việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn cơ bản thực 

hiện theo trình tự, thủ tục quy định. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Hàng năm Chủ tịch UBND thành 

phố đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn nhằm cụ thể hóa các nội dung, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý 
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tham nhũng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo Thủ 

trưởng phòng chuyên môn, các xã, phường, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch 

của UBND thành phố và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch 

PCTN làm cơ sở thực hiện và kiểm tra đánh giá. Kế hoạch đã được công khai 

trên hồ sơ công việc của Văn phòng HĐND-UBND thành phố và gửi văn bản 

đến cơ quan liên quan.  

Công tác công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

được thực hiện theo quy định của pháp luật; chấp hành chế độ thông tin báo cáo 

với cấp trên kịp thời, đầy đủ. 

- Công tác quản lý đầu tư, xây dựng các công trình được triển khai thực 

hiện cơ bản bám sát về trình tự thủ tục theo quy định của Nhà nước về quản lý 

đầu tư xây dựng, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng được 

mục đích, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả đầu tư. 

2. Hạn chế, khuyết điểm qua thanh tra. 

- Công tác thanh tra: Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý trách 

nhiệm đối với các tập thể, cá nhân theo kiến nghị, kết luận thanh tra của Chủ 

tịch UBND thành phố và Thanh tra thanh phố chưa chặt chẽ, dẫn đến việc cập 

nhật chưa đầy đủ kết quả kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ghi chép, phản ánh 

số lượt tiếp dân chưa chính xác; Một số phiếu xử lý đơn chưa đúng mẫu, thời 

gian xử lý một số đơn còn chậm. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Việc tuyển dụng công chức, viên 

chức có nội dung công khai chưa đầy đủ, rộng rãi trên phương tiện thông tin đại 

chúng; công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công 

chức, viên chức hàng năm chưa đảm bảo theo đúng quy định; việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

quyền quản lý chưa kịp thời; Việc thực hiện một số kết luận về thanh tra, kiểm 

tra liên quan công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố có nội dung còn 

chậm, chưa dứt điểm.  

- Trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng; việc lập, thẩm định phê duyệt 

dự toán và nghiệm thu đối với một số hạng mục công trình chưa thật chặt chẽ, 

dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai quy định.  

3. Nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm   

- Nguyên nhân tồn tại: 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Chủ tịch UBND thành phố đối 

với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có nội dung chưa toàn diện. 

+ Một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp đất tái 

định cư khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án còn bất cập, chưa thống 

nhất. 

+ Việc xử lý đơn thư có vụ việc còn nhầm lẫn về thẩm quyền, dẫn đến việc  

giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh chậm, chưa dứt điểm. 
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 + Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện một số  

dự án đầu tư trọng điểm liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt 

bằng dẫn đến số lượng đơn phát sinh hàng năm khá lớn, nội dung đơn phát sinh 

chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng; trong 

khi đó biên chế lực lượng công chức, viên chức mỏng, kinh nghiệm, năng lực 

tham mưu giải quyết đơn thư, nhất là lĩnh vực đất đai của một số công chức, 

viên chức còn hạn chế.  

+ Việc tham mưu triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng của cơ quan chuyên môn thành phố được phân công nhiệm vụ có nội 

dung thực hiện chưa toàn diện. 

+ Việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu 

tư, xây dựng của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có nội dung không chặt 

chẽ, dẫn đến không phát hiện và xử lý các tồn tại, sai phạm của đơn vị tư vấn, 

nhà thầu thi công.  

- Trách nhiệm: 

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên thuộc trách nhiệm Chủ tịch UBND 

thành phố trong từng giai đoạn; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

được giao thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm trong quá trình tham mưu tổ 

chức thực hiện, cụ thể: 

*  Hạn chế trong công tác tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nai, tố cáo, theo dõi xử lý sau thanh tra của Thanh tra 

thành phố và UBND thành phố thuộc trách nhiệm Chánh Thanh tra thành phố. 

* Hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức thực hiện một số các kết 

luận thanh tra của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về lĩnh vực đất đai thuộc trách 

nhiệm tham mưu của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc 

Trung tâm quản lý đất đai thành phố trong từng giai đoạn. 

* Tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc trách 

nhiệm của các cá nhân được phân công nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể 

gồm: Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố; Chủ tịch UBND phường Him Lam; 

Chủ tịch UBND phường Thanh Trường . 

* Hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu giải quyết một số đơn thư 

khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tại phòng Tài nguyên - Môi trường còn chậm, 

chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, giải quyết chưa dứt điểm thuộc trách 

nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường trong từng giai đoạn. 

* Hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác, công khai thông tin về tuyển dụng công chức, viên chức thuộc trách 

nhiệm Trưởng phòng Nội vụ thành phố trong từng giai đoạn. 

* Hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng thuộc 

trách nhiệm: Trưởng phòng Quản lý Đô thị; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Giám đốc Ban QLDA các công 

trình thành phố; Chủ tịch UBND phường Him Lam; Chủ tịch UBND phường 

Thanh Trường; Chủ tịch UBND phường Nam Thanh trong từng giai đoạn và các 
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Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu xây lắp chịu trách nhiệm trực tiếp theo quy định của 

pháp luật. 

4. Kiến nghị 

Để nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh 

vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống 

tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, Thanh 

tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố một số nội dung cụ thể như sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc trong việc thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng; xem xét, bố trí đảm bảo lực lượng công 

chức, viên chức cho các phòng, bộ phận thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, nhất là lĩnh vực có số lượng đơn thư phát sinh nhiều; 

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật; 

- Chỉ đạo phòng Nội vụ, rà soát danh mục vị trí công tác, các công chức, 

viên chức đến kỳ chuyển đổi hàng năm để tham mưu ban hành Kế hoạch cụ thể 

chuyển đổi vị trí công tác, công khai danh sách và tổ chức thực hiện việc chuyển 

đổi vị trí công tác theo quy định. 

- Có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, sai phạm đã nêu trong 

Kết luận thanh tra theo quy định; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc tiếp tục thực hiện 

xử lý dứt điểm các kiến nghị sau thanh tra tại các Kết luận của Thanh tra tỉnh.  

- Thu hồi nộp ngân sách số tiền: 470.439.000 đồng; Giảm trừ qua nghiệm 

thu, thanh quyết toán công trình: 54.530.000 đồng. 

- Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức họp kiểm điểm đối với 

các tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung hạn chế, khuyết điểm nêu trên 

để chấn chỉnh khắc phục kịp thời; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có 

khuyết điểm, sai phạm nghiêm túc họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá 

nhân theo thẩm quyền quy định.   

Trên đây, là nội dung Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm người 

đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và việc quản lý đầu tư xây 

dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên./.  

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng (trang TTĐT); 

- Lưu: Hồ sơ thanh tra. 

CHÁNH THANH TRA 
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