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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /TB-UBND                                          Đăk Glei, ngày        tháng       năm 2022 

          

THÔNG BÁO 

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử 

dụng các nguồn kinh phí; Công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận 

QSD đất; Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về 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 tại 

Uỷ ban nhân dân xã Đăk Kroong 

 

  Ngày 16/03/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận thanh tra số 

01/KL-CT thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng 

các nguồn kinh phí; Công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 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 tại Uỷ ban nhân dân xã Đăk Kroong. 

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 29/09/2020 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. 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/TTr-VP ngày 02/03/2020 của Thanh tra tỉnh hướng 

dẫn công khai và báo cáo kết quả 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; 

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

như sau: 

A. NỘI DUNG THANH TRA 

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các 

nguồn kinh phí; Công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 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 

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 
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- 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 

 - Công tác lập, phê duyệt hồ sơ và tổ chức thi công các công trình đường giao 

thông nông thôn 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 ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý 

đất đai theo quy định, đồng thời phối hợp với Mặt trận, đoàn thể xã tổ chức 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.  

- 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 một số văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

tiếp công dân và triển khai thực hiện tiếp công dân theo quy định. Trong 03 năm, xã 

không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

- Năm 2017 và năm 2019 UBND xã đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo tổ chức, 

thực hiện các quy định về PCTN. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được 

triển khai thường xuyên tại đơn vị; Các thủ tục hành chính cơ bản được công khai 

theo quy định; Các nội dung công khai, minh bạch trong sử dụng, cán bộ công chức, 

công tác quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ, công chức được 

thực hiện theo đúng 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. 

- UBND xã không có văn bản niêm yết thông báo công khai lựa chọn nhà thầu 

thi công các công trình đường giao thông nông thôn 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 đường giao thông nông thôn từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình 
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mục tiêu quốc gia; Một số văn bản trong hồ sơ xây dựng công trình đường giao thông 

không ghi ngày, tháng và thiếu chữ ký của các bên liên quan; Một số công trình thi 

công còn thiếu khối lượng nhưng UBND xã vẫn tổ chức nghiệm thu thanh toán.  

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

cho các hộ gia đình, cá nhân 

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý đất đai và tuyên truyền 

các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai chưa được thường xuyên, liên tục. 

- UBND xã chưa lưu trữ đầy đủ một số hồ sơ liên quan đến đất đai thuộc thẩm 

quyền cấp xã như: Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho các hộ gia 

đình, cá nhân; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất và 

cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất. 

- Từ thời điểm năm 2017 trở về trước, trên địa bàn xã Đăk Kroong có nhiều 

trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở và các công trình trên 

đất nông nghiệp, đặc biệt tại các thôn nằm cách xa đường Hồ Chí Minh, nhưng chưa 

được UBND xã kịp thời kiểm tra, 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 2017-2019, Chủ tịch UBND xã không ban hành Quyết định 

phân công công chức bộ phận phụ trách công tác tiếp công dân. 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. 

- Năm 2018 UBND xã không xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định 

về PCTN. Các bản kê khai tài sản của các trường hợp có nghĩa vụ phải kê khai năm 

2017 và năm 2018 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 Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối 

với của tập thể UBND xã và các cá nhân liên quan đến những tồn tại hạn chế nêu trên. 

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

hoàn trả vào NSNN với số tiền 200.369.890 đồng từ nguồn kinh phí chi phụ cấp thu 

hút và lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của năm 2018 và năm 2019 đã hết 

nhiệm vụ chi theo quy định. 

1.3. Đối với Phòng TN&MT: Tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành văn 

bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác quản lý đất đai, thường 

xuyên tuyên truyền các hộ dân (nhất là hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số) đã 

làm nhà ổn định cuộc sống trên đất chưa được cấp GCN QSD đất khẩn trương liên hệ 

với cấp có thẩm quyền để làm hồ sơ cấp GCN QSD đất; Kịp thời kiểm tra, xử lý các 

trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định. 

2. Xử lý về kinh tế 

2.1. Thu hồi 28.239.962 đồng (Hai mươi tám triệu hai trăm ba mươi chín nghìn 

chín trăm sáu mươi hai đồng) 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.  
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2.2. Xử lý số tiền 200.369.890 đồng (Hai trăm triệu ba trăm sáu mươi chín 

nghìn tám trăm chín mươi đồng) từ nguồn kinh phí chi phụ cấp thu hút và lâu năm 

theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP năm 2018 và năm 2019 đã hết nhiệm vụ chi nhưng 

đơn vị chưa hoàn trả về NSNN theo quy định.  

2.3. Bổ sung các chứng từ chưa đảm bảo tính pháp lý với số tiền 55.770.000 

đồng theo quy định; Bổ sung ngày, tháng và chữ ký các bên liên quan của một số văn 

bản trong hồ sơ xây dựng công trình đường giao thông nêu trên.  

2.4. Làm bổ sung 26 m đường, 8 m rãnh thoát nước dọc thi công còn thiếu so 

với dự toán đối với công trình Đường giao thông nội thôn Đăk Bo nhánh 2 và 32 m 

rãnh thoát nước dọc đối với công trình Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất 

Đăk Pool, thôn Nú Vai. 

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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