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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THANH TRA TỈNH 
 

Số:       /TB-KL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Điện Biên, ngày     tháng 11 năm 2019 

THÔNG BÁO  

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp 

công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; việc chấp hành pháp luật 

trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. 

 

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

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

về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra. Ngày 28/10/2019, Thanh tra tỉnh Điện 

Biên ban hành Kết luận thanh tra số 434 /KL-TTr, Thanh tra  trách nhiệm Chủ tịch 

UBND huyện Mường Ảng, trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; 

việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. 

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

1. Những mặt làm được: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 

Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện; Công tác chấp hành các quy định 

của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; Nhiều công trình kết cấu 

hạ tầng của huyện được đầu tư xây dựng đã góp phần quan trọng trong việc thúc 

đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện 

điều kiện sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực 

như sau: 

- Công tác phòng, chống tham nhũng được UBND huyện Mường Ảng quan 

tâm thường xuyên; trong quá trình thực hiện đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến các chủ trương, chính sách, quy định tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức 

trong đơn vị để triển khai thực hiện; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đấu 

tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. 

- Ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi 

tiêu nội bộ; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của địa phương trên 

các lĩnh vực ngân sách, tài chính, cán bộ, mua sắm công và đầu tư công, thực hiện 

việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ công chức hằng năm nhằm 

phòng ngừa tham nhũng. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp; quá 

trình thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư đã bám sát quy định của pháp luật. 
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Trong 03 năm qua, trên địa bàn huyện không có vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; 

không có vụ việc khiếu nại phải giải quyết ở cấp tỉnh, cấp Trung ương. 

- Công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã chấp hành theo đúng 

các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng và các Nghị 

định hướng dẫn thi hành. 

- Việc chấp hành Luật thanh tra hằng năm đã được đơn vị thực hiện theo quy 

định. Chương trình kế hoạch thanh tra cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

phục vụ công tác quản lý nhà nước của địa phương và đáp ứng các nhiệm vụ lãnh 

đạo giao.  

- Thực hiện công tác báo cáo về thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ, đột xuất của UBND huyện đầy đủ theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

2. Khuyết điểm, vi phạm qua thanh tra. 

- Trong công tác phòng chống tham nhũng còn một số khuyết điểm, vi phạm 

như: Thực hiện công tác công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

còn một số nội dung chưa đầy đủ. Một số đơn vị chưa thực hiện công khai số liệu 

và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 6 tháng theo 

quy định tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của 

Bộ Tài chính; Chưa công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung trong năm theo quy 

định tại mục 1, Phần I, Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 và khoản 1, 

Điều 3, Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Năm 2018 một số đơn vị 

thực hiện công khai dự toán chưa kịp thời theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 

61/2017/TT-BTC. Việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán 

bộ công chức còn có những nội dung chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định. 

Một số bản kê khai chưa đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn. 

 - Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một số hạn chế như: Việc 

theo dõi, tổng hợp số liệu đơn thư chưa chính xác còn bị trùng lắp; một số đơn vị  

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ chưa đầy đủ (Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng Kinh tế hạ tầng; Ban Quản lý 

dự án); một số phòng, ban chưa mở sổ tiếp công dân, tiếp nhận đơn theo đúng mẫu 

tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. 

- Việc chấp hành Luật Thanh tra: Chưa thực hiện mở sổ theo dõi việc thực 

hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 

27/3/2015 của Chính phủ. 

- Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng: Hồ sơ dự toán của 

một số công trình, dự án được lập, thẩm định và phê duyệt chưa chính xác; việc rà 

soát số liệu trong hồ sơ do đơn vị tư vấn lập chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ; Công tác 

nghiệm thu khối lượng hoàn thành của một số công trình chưa chặt chẽ, chưa phát 

hiện việc thi công sai của nhà thầu xây lắp dẫn đến chấp nhận thanh toán sai quy 

định. 

3. Nguyên nhân của các khuyết điểm, vi phạm.  
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- Công tác chỉ đạo, kiểm tra của người đứng đầu chưa toàn diện; công tác 

tham mưu của các phòng chuyên môn chưa đầy đủ; người đứng đầu các bộ phận 

tham mưu không nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của Nhà nước để hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện do đó một số nội dung thực hiện thiếu chính xác. 

- Việc nghiên cứu, thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của một 

số cán bộ, công chức còn sơ sài, chưa được quan tâm đúng mức; việc kiểm soát 

bản kê khai chưa chặt chẽ dẫn đến chưa phát hiện các sai sót để yêu cầu người kê 

khai chỉnh sửa 

4. Trách nhiệm. 

Trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch 

UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng được giao phụ trách 

từng lĩnh vực liên quan. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm trực tiếp đối với từng nội dung cụ thể như sau: 

- Khuyết điểm, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Công 

khai minh bạch trong quản lý quản lý kinh phí tại đơn vị dự toán ngân sách huyện; 

mua sắm công; công tác kê khai tài sản thu nhập, công tác tổ chức cán bộ thuộc 

trách nhiệm của Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng 

phòng Giáo dục -Đào tạo huyện và Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan 

đến từng nội dung cụ thể. 

- Khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, 

thuộc trách nhiệm của Trưởng Ban tiếp công dân huyện, Chánh Thanh tra huyện 

và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu xử lý, giải quyết các vụ 

việc khiếu nại tố cáo. 

- Khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra thuộc trách nhiệm 

của Chánh Thanh tra huyện 

- Khuyết điểm, vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của 

Thủ trưởng các đơn vị Chủ đầu tư gồm: Giám đốc Ban QLDA các công trình 

huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; các công chức, viên chức được phân công nhiệm 

vụ tham mưu, theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền 

của các đơn vị và các tổ chức liên quan đến từng dự án. 

5. Kiến nghị. 

Qua Thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng: 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ 

quan đơn vị, những nội dung phải công khai cần phải đưa lên trang thông tin điện 

tử của UBND huyện để cán bộ, công chức, viên chức, người dân nắm được và 

giám sát. Chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc việc khai khai tài sản, thu 

nhập của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.  

- Chỉ đạo Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng, các nhà thầu liên 

quan Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chậm tiến độ để bàn giao đưa vào 

khai thác sử dụng. Phối hợp với các đơn vị giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến 
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độ thi công công trình: Nâng cấp đường dân sinh bản Thái, xã Mường Đăng (Đoạn 

đỉnh đèo Tằng Quái - bản Thái), đảm bảo theo hợp đồng đã được ký kết; Kiểm tra, 

xem xét nguyên nhân thấm dột một số nhà lớp học qua kiểm tra thực tế công trình 

nêu trên có biện pháp khắc phục; Thay thế, lắp đặt mới 04 điều hòa tại công trình 

Cải tạo, nâng cấp trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mường Ảng, theo đúng hợp 

đồng đã ký kết. 

- Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước: 508.424.000 đồng; Giảm trừ qua thanh 

toán: 116.276.000 đồng. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tổ chức họp 

kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi 

phạm nêu tại kết luận thanh tra; xác định biện pháp khắc phục các khuyết điểm, vi 

phạm nêu trong kết luận thanh tra. 

 

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật 

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

việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện. 

       Nơi nhận: 

- Văn phòng (Trang TTĐT); 

- Lưu: Hồ sơ thanh tra                                                                                                                                                

- Lưu: VT, TH, HSTTr.                                                

 

   CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

      Phan Văn Thống 
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