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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 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, địa phương trực thuộc tỉnh Kon Tum;  

UBND huyện Đăk Glei báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng 

đầu năm 2022 đối với các kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND huyện ban hành như 

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA  

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

- Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác thanh tra nói chung và công tác theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra luôn được UBND huyện 

quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND huyện đã giao Thanh 

tra huyện tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. 

- Thông qua chỉ đạo, hướng dẫn tại các buổi công bố Kết luận thanh tra, các 

cuộc họp định kỳ của UBND huyện, trao đổi trực tiếp giữa Thanh tra huyện và đối 

tượng thanh tra, nhìn chung việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh 

tra được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch và 

tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo đó, các sai phạm được xác định trong kết 

luận được xử lý nhanh chóng; kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra được xem 

xét, thực hiện kịp thời theo quy định của pháp luật. 

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo Báo cáo). 

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

a. Về tình hình thực hiện kết luận thanh tra (lũy kế từ năm 2020 đến tháng 

9/2022): 

- Số lượng kết luận thanh tra phải thực hiện: 11 Kết luận; Tổng số kiến nghị, 

chỉ đạo phải thực hiện: 78 kiến nghị. 

- Số lượng kết luận thanh tra đã thực hiện hoàn thành: 05 Kết luận; Tổng số 

kiến nghị, chỉ đạo tại các kết luận đã thực hiện hoàn thành: 30 kiến nghị. 

- Số lượng kết luận thanh tra chưa hoàn thành: 06 Kết luận; Tổng số kiến 

nghị, chỉ đạo đã thực hiện hoàn thành: 25 kiến nghị và chưa hoàn thành: 23 kiến 

nghị. 

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo báo cáo). 

b. Kết quả xử lý sai phạm về kinh tế (lũy kế từ năm 2020 đến tháng 9/2022): 

- Tổng số sai phạm phải xử lý 517.682.000 đồng, tổng số sai phạm đã xử lý 

469.258.000 đồng, tổng số sai phạm chưa hoàn thành xử lý 48.424.000 đồng; 

- Nguyên nhân chưa hoàn thành việc xử lý đối với từng trường hợp theo từng 

kết luận cụ thể: Tại Kết luận số 05/KL-CT ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND 
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huyện Đăk Glei về việc thanh tra tại Trường Mầm non xã Đăk Man. Do Kết luận 

mới ban hành 

 (Chi tiết tại Biểu số 3 kèm theo Báo cáo). 

c. Kết quả xử lý khác về kinh tế: Tổng số tiền phải xử lý 267.774.000 đồng, 

tổng số tiền đã xử lý 88.270.000 đồng, tổng số tiền chưa hoàn thành xử lý 

179.504.000 đồng; 

 (Chi tiết tại Biểu số 3 kèm theo Báo cáo). 

d. Kết quả xử lý sai phạm về đất đai: 

- Tổng diện tích đất phải thu hồi 00 m2, tổng diện tích đất đã thu hồi 00m2, 

tổng diện tích đất chưa hoàn thành thu hồi 00 m2; 

- Nêu rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc xử lý đối với từng trường hợp 

theo từng kết luận, cụ thể: 

(Chi tiết tại Biểu số 4 kèm theo Báo cáo). 

đ. Kết quả xử lý khác về đất đai (lũy kế từ năm 2020 đến tháng 3/2022): 

- Tổng diện tích đất phải xử lý 39.338,9 m2, tổng diện tích đất đã xử lý 35.470 

m2, tổng diện tích đất chưa hoàn thành xử lý 3.868,9 m2. 

- Nguyên nhân chưa hoàn thành việc xử lý:  

+ Tại Kết luận số 02/KL-CT ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về 

việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho 04 hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn xã Đăk Pék. Theo Kết luận thanh tra nêu trên thì toàn bộ diện 

tích đất 498,4 m2 đã giao và được cấp giấy chứng nhận QSD đất của hộ ông Nguyễn 

Thanh Quốc và bà Vũ Thị Gấm; hộ ông Mai Khắc Nhật và bà Ngô Thị Hòe phải thu 

hồi. Để có cơ sở thực hiện nội dung này, UBND huyện đã ban hành một số văn bản 

xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh1. Văn phòng UBND tỉnh cũng đã ban hành các 

văn bản đề nghị Sở TNMT tham mưu phương án xử lý2. Trên cơ sơ các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã chủ trì tổ chức họp các Sở, ngành liên quan và 

báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh theo quy định3. Hiện nay UBND huyện đang chờ ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện. 

+ Tại Kết luận số 06/KL-CT ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk 

Glei, thanh tra công tác quản lý quy hoạch và quản lý đất đai tại Dự án San ủi mặt 

bằng khu trung tâm huyện. UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh xác định lại nguồn 

gốc 3,82 ha đất các hộ dân đang sử dụng đất tại khu vực Dự án San ủi mặt bằng khu 

trung tâm hành chính huyện để điều chỉnh Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 

27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (điều chỉnh nguồn gốc sử dụng 

đất tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định 1318). Liên ngành Sở TN&MT, Sở NNPTNT, 

UBND huyện Đăk Glei và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp huyện Đăk Glei họp 

                                           
1 Báo cáo 907/BC-UBND ngày 26/10/2020 của UBND huyện; Công văn số 2599/UBND-TNMT về việc xin 

chủ trương hướng xử lý các trường hợp giao đất tại khu tái định cư thôn Đông Thượng, xã Đăk Pék; Văn bản số 

827/UBND-TNMT ngày 09/5/2022 của UBND huyện về việc xin chủ trương điều chỉnh mở rộng đối tượng giao đất 

tại các điểm tái định cư còn thừa quỹ đất. 
2 Văn bản số 319/VP-NNTN ngày 29/01/2021 đề nghị Sở TN&MT tỉnh tham mưu UBND tỉnh phương án xử 

lý kiến nghị của UBND huyện;  Phiếu chuyển 1789/VP-NNTN ngày 20/5/2022 của Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc chuyển Văn bản số 827/UBND-TNMT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. 
3 Báo cáo số 446/STNMT-TTr ngày 23/02/2021; Báo cáo số 257/BC-STNMT ngày 06/6/2022. 



3 

  

ngày 01/11/2021 đã thống nhất điều chỉnh nguồn gốc đất nêu trên. Hiện nay đang 

chờ ý kiến của UBND tỉnh.  

(Chi tiết tại Biểu số 4 kèm theo Báo cáo). 

e. Kết quả xử lý sai phạm về Rừng: Tổng diện tích rừng phải xử lý 00 ha, 

tổng diện tích rừng đã xử lý 00 ha, tổng diện tích rừng chưa hoàn thành xử lý 00 ha; 

(Chi tiết tại Biểu số 5 kèm theo Báo cáo). 

f. Kết quả xử lý sai phạm về gỗ: Tổng khối lượng gỗ phải xử lý 00 m3, tổng 

khối lượng gỗ đã xử lý 00 m3, tổng khối lượng gỗ chưa hoàn thành xử lý 00 m3; 

(Chi tiết tại Biểu số 5 kèm theo Báo cáo). 

g. Kết quả xử lý trách nhiệm hành chính (lũy kế từ năm 2020 đến tháng 

9/2022): 

- Tổng số tập thể, cá nhân phải xử lý trách nhiệm 77, trong đó: Tập thể 19, cá 

nhân 58; Số tập thể, cá nhân đã xử lý trách nhiệm 55, trong đó: Tập thể 11, cá nhân 

44; Số tập thể, cá nhân chưa xử lý trách nhiệm 22, trong đó: Tập thể 08, cá nhân 14. 

- Kết quả xử lý tập thể và cá nhân:  

+ Đối với tập thể: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 11 tập thể. 

+ Đối với cá nhân: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 44 cá nhân, khiển 

trách đối với 00 cá nhân. 

- Nguyên nhân chưa hoàn thành việc xử lý đối với:  

+ Tại Kết luận số 02/KL-CT ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Đăk 

Glei về thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) 

cho 04 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Đông Thượng, xã Đăk Pék. Hiện nay 

UBND huyện đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh xử lý về lĩnh vực đất đai, 

sau đó sẽ tổ chức họp xử lý trách nhiệm theo quy định.  

+ Tại Kết luận số 06/KL-CT ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đak 

Glei, thanh tra công tác quản lý quy hoạch và quản lý đất đai tại Dự án San ủi mặt 

bằng khu trung tâm huyện. UBND huyện đã ban hành Văn bản chỉ đạo Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND Thị trấn thực hiện các nội 

dung theo kiến nghị của Kết luận thanh tra4. Hiện nay các đơn vị đang triển khai 

thực hiện. 

+ Tại Kết luận số 08/KL-CT ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đăk 

Glei thanh tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tại số 

nhà 297 đường Hùng Vương, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei. Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Glei đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá 

nhân có liên quan theo Kết luận. Đến nay, các đơn vị đã tiến hành tổ chức kiểm 

điểm theo quy định. Tuy nhiên, một số cá nhân có khuyết điểm là đối tượng thuộc 

diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn 

bản xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi tiến hành kiểm điểm, làm rõ 

trách nhiệm theo quy định. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Glei sẽ thực hiện các bước kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo 

quy định. 

                                           
4 Công văn 828/UBND-TTr ngày 09/05/2022 của UBND huyện về việc báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra 

số 06/KL-CT  
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+ Tại Kết luận số 05/KL-CT ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện về 

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

nguồn kinh phí của đơn vị sử dụng ngân sách tại Trường Mầm non xã Đăk Man: Kết 

luận mới ban hành đang trong thời gian thực hiện. 

(Chi tiết tại Biểu số 6 kèm theo Báo cáo). 

h. Về vụ việc chuyển cơ quan điều tra: Không 

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

Không 

(Tổng hợp số liệu, dữ liệu theo Biểu số 7). 

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

- UBND huyện giao Thanh tra huyện thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Việc đôn 

đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra được Thanh tra huyện thực hiện thường 

xuyên thông qua các buổi công bố Kết luận thanh tra, các cuộc họp định kỳ của 

UBND huyện. Nhìn chung việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh 

tra được quan tâm chỉ đạo, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, các sai phạm phát hiện qua thanh tra đã được các 

đơn vị được thanh tra thực hiện nghiêm túc; ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân đối với công tác xử lý sau thanh tra được nâng lên. 

- Tổng hợp văn bản đôn đốc cụ thể đối với từng kết luận thanh tra: (Chi tiết tại 

Biểu số 8 kèm theo Báo cáo). 

- Tổng hợp số cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra: (Chi 

tiết tại Biểu số 9 kèm theo Báo cáo). 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được: Công tác chỉ đạo, xử lý đối với kết luận thanh tra 

ban hành năm 2022 trên địa bàn huyện đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên; Các đơn vị được thanh tra đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các nội 

dung kiến nghị trong kết luận thanh tra như: Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận 

thanh tra, nộp tiền sai phạm vào NSNN, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 

tập thể, cá nhân, bổ sung chứng từ chưa đảm bảo tính pháp lý,… 

2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

- Hiện  nay trên địa bàn huyện còn 3 kết luận thanh tra đã ban hành liên quan 

đến lĩnh vực đất đai5. UBND huyện đã gửi Kết luận thanh tra về UBND tỉnh, đồng 

thời ban văn bản đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan xem xét các nội 

dung kiến nghị của UBND huyện. Hiện nay UBND huyện đang chờ ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan, sau đó sẽ triển khai thực hiện theo quy 

định. 

                                           
5Kết luận số 02/KL-CT ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra việc giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho 04 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đăk Pék; Kết luận số 06/KL-CT 

ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, thanh tra công tác QLQH và QLĐĐ tại Dự án san ủi mặt bằng 

khu trung tâm huyện; Kết luận số 03/KL-CT ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra tại xã Đăk Pét, 

xã Đăk nhoong và xã Đăk Plô  



5 

  

- Một số cá nhân có liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra luận 

chuyển công tác điều động đến đơn vị mới nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kết 

luận thanh tra. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không 

  Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo Thanh tra tỉnh được biết, tổng 

hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- UBND xã Đăk Pék; 

- UBND thị trấn Đăk Glei; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Y Thanh 
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