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THÔNG BÁO 

Kết luận thanh tra tại UBND xã Mường Hoong 

(Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2017 đến 31/12/2020) 

 

  Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận thanh tra số 

04/KL-CT thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 

các nguồn kinh phí; Việc quản lý, sử dụng tài sản công; Việc thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia; Trách nhiệm của UBND xã trong công tác quản lý, sử dụng đất đai 

tại địa phương; Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác phòng chống tham nhũng 

tại UBND xã Mường Hoong. 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum ban hành quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham nhũng 

trên cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh 

Kon Tum; Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai Kết luận, 

kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

phản ánh và phòng chống tham nhũng trên cổng/trang thông tin điện tử và các phương 

tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Kết luận thanh tra tại UBND xã Mường 

Hoong như sau: 

A. NỘI DUNG THANH TRA 

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các 

nguồn kinh phí; Việc quản lý, sử dụng tài sản công; Việc thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia; Trách nhiệm của UBND xã trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại 

địa phương; Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác phòng chống tham nhũng 

  B. KẾT QUẢ THANH TRA 

I. Kết quả đạt được: 

 1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các 

nguồn kinh phí: 

 Đơn vị đã cơ bản chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; Công tác lập báo 

cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách hàng quý, năm đơn vị đã thực hiện đầy 

đủ, đúng mẫu biểu, phân theo Mục lục ngân sách và nộp đúng thời gian quy định 
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 Công tác lập, phê duyệt hồ sơ và tổ chức thi công các công trình đường giao 

thông nông thôn, công trình thủy lợi từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo các quy định hiện hành. 

 2. Về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất riêng lẻ 

cho các hộ gia đình, cá nhân : 

UBND xã đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền 

các văn bản liên quan đến các quy định của pháp luật về đất đai tại các buổi họp cơ 

quan và tại các thôn để cán bộ, công chức của xã và nhân dân biết thực hiện. Nhìn 

chung công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai 

thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát huy hiệu quả tài nguyên đất 

đai, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Công tác phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận 

QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất,… được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định. 

 3. Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng: 

UBND xã đã ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân tại Hội trường UBND xã theo quy định. Có sổ 

theo dõi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh; Sổ theo dõi tiếp nhận 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong 04 năm, UBND xã không tiếp nhận đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch để chỉ đạo tổ chức, thực hiện các quy định về 

PCTN theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời thông qua các cuộc họp giao 

ban hàng tháng và các buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, UBND xã lồng ghép 

tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức và người dân biết, 

giám sát và phát hiện hành vi vi phạm. Trong 4 năm (từ năm 2017 đến năm 2020) 

không có cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng phải xử lý kỷ luật hành chính hoặc 

phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý hình sự. 

Các nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách, mua 

sắm công, quản lý và sử dụng đất đai, công tác tổ chức cán bộ… được thực hiện theo 

đúng quy định; Các thủ tục hành chính cơ bản được công khai theo quy định. 

II. Tồn tại, hạn chế  

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các 

nguồn kinh phí: 

Một số nội dung chi còn để thiếu chứng từ thanh toán, thiếu chữ ký của người 

nhận tiền nhưng đơn vị vẫn duyệt chi và đưa vào quyết toán là chưa đúng quy định. 

Chứng từ kế toán lưu trữ chưa gọn gàng và còn để thiếu ngày, tháng, năm trên chứng 

từ; đơn vị chưa thực việc ghi chép sổ sách theo quy định tại Quyết định số 

94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính, về việc ban hành chế độ kế toán 

ngân sách và tài chính xã. 
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UBND xã không có văn bản niêm yết thông báo công khai lựa chọn nhà thầu thi 

công mọt số công trình đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi theo hình 

thức tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 7, 

Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong 

quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2016-2020 đối với các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; Một số công trình thi công còn thiếu khối lượng nhưng UBND xã vẫn 

tổ chức nghiệm thu thanh toán.  

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân triển khai sửa chữa một số cầu treo còn 

chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định.  

2. Về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất riêng lẻ cho 

các hộ gia đình, cá nhân : 

Thiếu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 

25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về bản đồ địa chính1 của Đơn vị tư vấn đo đạc2 theo Dự án đo đạc chính quy 

dẫn đến ký xác nhận trên các tờ bản đồ và xét duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất (do đơn 

vị tư vấn tổng hợp trình) cho các hộ gia đình, cá nhân chồng lấn lên đất của Ban Quản 

lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với tổng diện tích 144,84 ha/350 thửa/350 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Công tác tuyên truyền và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSD đất chưa được triển khai thường 

xuyên.  

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến một số hộ gia 

đình từ nơi khác đến mua đất và nhà của dân để làm ăn, buôn bán, trong quá trình sử 

dụng đã cơi nới nhà, xây dựng nhà trên đất quy hoạch đường giao thông nhưng chưa 

được xử lý theo quy định. 

 3. Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng: 

Trong giai đoạn 2017-2020, Chủ tịch UBND xã không xây dựng Kế hoạch phối 

hợp tổ chức tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã và ban hành Quyết định phân công 

công chức phụ trách công tác tiếp công dân theo quy định. Công tác ban hành Thông 

báo lịch tiếp công dân hàng năm của lãnh đạo UBND xã chưa đầy đủ3. 

Chưa thực hiện việc ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đến khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị phản ánh đối với những ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND 

xã. 

                                           
1 Xác định ranh giới thửa đất: Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công 

chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh 

giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên 

thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới 

thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ 

liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực). 
2 Công ty TNHH Địa ốc Lộc An  
3 Năm 1017, 2018 và 2020 không ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã  
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Công tác công khai các Bản kê khai tài sản, thu nhập của các trường hợp có 

nghĩa vụ phải kê khai hàng năm chưa được thực hiện theo quy định4. Các bản kê khai 

tài sản của các trường hợp có nghĩa vụ phải kê khai trong 04 năm không được lưu trữ 

đầy đủ tại đơn vị. 

III. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

1. Xử lý về hành chính: 

1.1. Đối với UBND xã Mường Hoong: 

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với của tập thể UBND xã và các cá 

nhân liên quan đến những tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; 

công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất; công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng 

chống tham nhũng.   

Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

tại địa phương; Rà soát các trường hợp sử dụng đất ổn định, không tranh chấp phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì tham mưu UBND huyện cấp giấy 

CNQSD đất cho hộ dân quản lý sử dụng, tránh tình trạng tranh chấp, chồng lấn, không 

quản lý được. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các xe quá tải lưu thông trên các tuyến 

đường được đầu tư xây dựng từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, tránh tình trạng để các xe quá tải lưu thông làm hư hỏng đường. 

1.2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hướng dẫn UBND xã Mường 

Hoong hoàn trả vào NSNN với số tiền 138.173.210 đồng từ nguồn kinh phí chi phụ 

cấp thu hút và lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của năm 2017, 2018 và 2019 

đã hết nhiệm vụ chi theo quy định. 

2. Xử lý về kinh tế. 

2.1. Thu hồi 59.682.224 đồng (Năm mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi hai 

nghìn, hai trăm hai mươi bốn đồng) đơn vị thanh toán sai quy định nộp vào tài khoản 

tạm giữ của Thanh tra huyện Đăk Glei, số tài khoản 3949.0.1021142, mở tại Kho bạc 

nhà nước huyện Đăk Glei, trong đó:  

- Thanh toán sai quy định nguồn kinh phí thường xuyên 10.867.500 đồng  

- Nghiệm thu thanh toán không đúng với thực tế thi công đối với 8 công trình 

đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi với số tiền 48.814.724 đồng.  

2.2. Xử lý số tiền 138.173.210 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu, một trăm 

bảy mươi ba nghìn, hai trăm mười đồng) từ nguồn kinh phí chi phụ cấp thu hút và lâu 

năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của năm 2017, 2018 và 2019 đã hết nhiệm vụ 

chi nhưng đơn vị chưa hoàn trả về NSNN theo quy định.  

2.3. Chi trả số tiền còn lại 32.500.000 đồng cho các Tổ vận hành các công trình 

thủy lợi theo quy định, cụ thể: 

                                           
4 Không ban hành: Thông báo về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của các trường hợp có 

nghĩa vụ phải kê khai; Biên bản niêm yết công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của các trường hợp có nghĩa vụ phải 

kê khai; Biên bản kết thúc công khai tài sản thu nhập của các trường hợp có nghĩa vụ phải kê khai 
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- Chứng từ Phiếu chi số 135 ngày 01/01/2020 chi hỗ trợ tiền công vận hành 

khai thác các công trình thủy lợi năm 2019, số tiền: 35.000.000 đồng. UBND xã đã 

chi 17.500.000 đồng, số tiền chưa chi trả 17.500.000 đồng 

- Chứng từ Phiếu chi số 119 ngày 11/12/2020 chi hỗ trợ tiền công vận hành 

khai thác các công trình thủy lợi năm 2020, số tiền: 30.000.000 đồng. UBND xã đã 

chi 15.000.000 đồng, số tiền chưa chi trả 15.000.000 đồng. 

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA. 

Kết luận thanh tra còn đang trong thời hạn báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

và các kiến nghị thanh tra./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);       

- Thanh tra tỉnh (đ/b); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d); 

- Thanh tra huyện; 

- Trang TTĐT huyện (đ/t); 

- Lưu: VT, HS. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Y Thanh 
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