ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 47 /BC-UBND

Song An, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh; phòng, chống tham nhũng quý I/2022
Kính gửi: Thanh tra thị xã An Khê.
I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH
1. Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
Xã Song An Tổng diện tích đất tự nhiên 4.417,07 ha. Dân số hiện nay 1.296
hộ, 4.323 khẩu; được chia thành 05 thôn, 01 làng dân tộc thiểu số Bahnar gồm 05
dân tộc sinh sống: trong đó dân tộc Kinh 1.212 hộ, Bahnar 78 hộ, Tày 01 hộ,
Mường 02 hộ, Kdong 02 hộ, Khơ Me 01 hộ.
Đặc thù một xã thuần nông, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp,
cây trồng chủ yếu hiện nay là cây lâm nghiệp, chăn nuôi chủ yếu là trâu bò, heo, gà
vịt; sản xuất nông nghiệp đã có những kết quả chuyển đổi về cây trồng, vật nuôi
mang lại hiệu quả, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình đời sống Nhân dân được
nâng cao, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu, phục vụ
cho Nhân dân.
UBND xã đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy liên quan đến công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư đã góp phần giải quyết kịp thời bức xúc của nhân
dân; bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng đối với người đứng
đầu và bố trí công chức phụ trách tiếp dân thường xuyên các ngày làm việc trong
tuần; tổ chức hòa giải để giải quyết các vụ việc phát sinh đảm bảo quy định. Bên
cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của
cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.
Tổng số đơn thư tiếp nhận trong quý: 02 đơn đã giải quyết xong, không
có đơn tồn:
+ 01 đơn kiến nghị của 05 hộ dân ở thôn Thượng An 3 về hoạt động của
quạt điện gió gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hoa màu. Kết quả giải quyết
xong: UBND xã làm văn bản trả lời cho công dân (công văn số 06/UBND-KT
ngày 10/01/2022) và Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 10/01/2022 báo cáo
UBND thị xã An Khê để theo dõi, chỉ đạo.
+ 01 đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ thôn Thượng An 3 về xác
định ranh giới thửa đất để cấp GCN QSDĐ lần đầu. Kết quả giải quyết xong:
UBND xã đã báo cáo UBND thị xã (Báo cáo số 27/BC-UBND ngày
16/02/2022).
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2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
Phần lớn các kiến nghị, tranh chấp trên địa bàn là mâu thuẫn về đất đai,
bắt nguồn từ việc sản xuất nông nghiệp.
Nguyên nhân chủ yếu đa phần người dân trên địa bàn xã Song An có
nghề nghiệp chính là nông nghiệp, trực tiếp sản xuất và có nguồn thu nhập
chính từ nông nghiệp. Việc trồng cây cối, hoa màu và trong quá trình vận
chuyển sản xuất trước và sau vụ mùa thường sẽ xảy ra lấn chiếm, tranh chấp
đất đai.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân
UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định,
theo quy định, ban hành nội quy, các kế hoạch tiếp công dân theo quy định Kế
hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/12/2021 kế hoạch thực hiện công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; thông báo tiếp công dân định kỳ và
thường xuyên tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 30/12/2021, Thông báo
105/TB-UBND ngày 30/12/2021.
UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác
tiếp công dân và tham mưu giải quyết các vụ việc được kịp thời, đảm bảo theo thời
gian quy định.
Thông qua hoạt động tiếp công dân, UBND xã không chỉ lắng nghe công
dân trình bày kiến nghị, phản ánh của mình mà còn dành thời gian để tuyên truyền,
giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước. Qua đó đã giải quyết kịp thời những tranh chấp, cũng như kiến nghị
và phản ánh của công dân.
Số lượt tiếp công dân: 0 lượt
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
Số đơn tiếp nhận: 02 (do UBND thị xã An Khê chuyển đến).
a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang: 0; tiếp nhận trong kỳ: 02
- Số đơn đã xử lý 02/02
- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 02
b) Phân loại, xử lý đơn
- Phân loại theo nội dung, lĩnh vực:
+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0
+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0
+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 02
- Phân loại theo tình trạng giải quyết
+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 02
+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0
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+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0
c) Kết quả xử lý đơn
- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 02
- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0
3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm
quyền
Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải
quyết: 02/02, tỷ lệ giải quyết 100%
a) Kết quả giải quyết khiếu nại: 0
b) Kết quả giải quyết tố cáo: 0
c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh
Tổng số vụ việc 02/02
Kết
Phân Thẩm
Ghi
STT
Nội dung
quả giải
loại
quyền
chú
quyết
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Đơn của 05 ông, bà
cùng trú tại thôn
Thượng An 3 – xã Song
An kiến nghị về hoạt
động của quạt điện gió
gây ảnh hưởng đến sức
khỏe và hoa màu của 05
gia đình.

Kiến
nghị

UBND
xã

UBND xã làm văn
bản trả lời cho công
dân số 06/UBNDKT ngày 10/01/2022
và Báo cáo số
07/BC-UBND ngày
10/01/2022 báo cáo
UBND thị xã An
Khê để theo dõi, chỉ
đạo

Đơn của ông Nguyễn
Đã giải quyết xong
Văn Kỳ thường trú
và báo cáo UBND
thôn Thượng An 3 – xã
thị xã An Khê (số
Kiến UBND
02
Song An kiến nghị về
27/BC-UBND ngày
nghị
xã
xác định ranh giới thửa
16/02/2022)
đất để cấp GCN QSDĐ
lần đầu
III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ,
ngành, địa phƣơng; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, UBND xã quan
tâm, là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của cơ quan. UBND xã đã thực hiện
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phổ biến, quán triệt các nội dung về PCTN như: Luật PCTN năm 2018, Nghị định
số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức.
UBND xã ban hành các kế hoạch dể triển khai thực hiện như: Kế hoạch số
02/KH-UBND ngày 11/01/2022 về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Song An
năm 2022 và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 30/12/2021 về triển khai công tác
PCTN năm 2022 tại cơ quan.
UBND xã quán triệt, triển khai, tuyên truyền cho CBCC và Nhân dân biết,
lồng ghép các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng trong cuộc họp tiếp
xúc cử tri ở các thôn, làng, họp phiên thường kỳ UBND, họp dân ở khu dân cư ….
Tổng số buổi họp tuyên truyền quán triệt, phổ biến: 3 buổi, với 100 lượt người
tham dự.
UBND xã thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công,
công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn các hạng mục xây dựng cơ bản; công
khai dự toán, quyết toán hàng năm; các khoản thuế nhà nước, các mức phí, lệ phí
giao dịch hành chính và các khoản thu do Nhân dân đóng góp được công khai đến
từng thôn, làng vào các cuộc họp thôn, làng hàng tháng.
Hình thức công khai được thực hiện theo đúng quy định của Luật Phòng,
chống tham nhũng như: Thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở thôn, làng;
cung cấp thông tin khi có yêu cầu.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động
Để thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng UBND xã đã chỉ đạo,
quán triệt cho cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định,
trong đó chú trọng các nội dung như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ
quan; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn; Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Việc thực hiện các
quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; việc thực hiện cải cách hành
chính; việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt
động của cơ quan; việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.
UBND xã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2022 tại
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
b) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
UBND xã ban hành quy tắc ứng xử của CBCC tại Quyết định số 182/QĐUBND ngày 29/02/2016, sửa đổi bổ sung nội dung về quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức vào quy chế làm việc tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 23/7/2021;
tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết thực hiện và
tuân thủ pháp luật trong thi hành công vụ.
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c) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số
59/2019/NĐ-CP: Trong quý có thực hiện chuyển đổi 01 chức danh công chức Tài
Chính -Kế Toán bà Mai Thị Hòa đến nhận công tác tại UBND xã Song An từ ngày
28/02/2022.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan
Qua việc tự kiểm tra nội bộ đối với các lĩnh vực do xã quản lý, đồng thời
thông qua công tác tiếp dân, đến nay chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào.
4. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Qua công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý, UBND xã đã quán triệt cho cán bộ chuyên môn phụ trách các lĩnh vực
lĩnh vực do UBND xã quản lý thực hiện và chấp hành các biện pháp phòng, chống
tham nhũng trong cơ quan được đảm bảo, đến nay chưa xảy ra vụ tham nhũng.
IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân
dân bằng nhiều hình thức, để nâng cao nhận ý và ý thức chấp hành pháp luật trong
Nhân dân.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh của công dân theo quy định, hạn chế đơn thư vượt cấp, đặc biệt là trách
nhiệm của Chủ tịch UBND trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiêu nại, tố
cáo kiến nghị, phản ánh.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho các tổ hòa giải ở cơ sở và kỹ năng nghiệp vụ cho các tuyên truyền
viên pháp luật.
Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã.
Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ đồng thời phối hợp với các
Tổ chức chính trị - xã hội của xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng.
Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng quý I/2022 của UBND xã
Song An báo cáo Thanh tra thị xã An Khê biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lưu: VT.
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