UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
BAN DÂN TỘC
Số: 332/BC-BDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Nông, ngày 06 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong
hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và phòng, chống tham nhũng (từ 1/1/2018 đến 30/6/2019)
Thực hiện Công văn số 2222/UBND-NCKSTT, ngày 16/5/2019 của
UBND tỉnh Đắk Nông V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019.
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả thực hiện các quy định pháp
luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:
I. Công tác tổ chức thực hiện
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP, ngày16/10/2014 của Thanh tra
Chính phủ "về quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh
tra và trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra"; Thông tư số 06/2014/TTTTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ "về quy định tiếp công dân";
Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về
"Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính".
Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; hàng năm,
Ban Dân tộc tỉnh giao cho bộ phận chuyên môn (Thanh tra Ban) xây dựng kế
hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách Dân tộc. Đồng thời, chỉ
đạo Phòng Thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc theo quy
định.
Thông qua các cuộc họp Chi bộ cơ quan, Công đoàn... Cấp ủy Chi bộ
Ban Dân tộc thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai Luật Tiếp công dân,
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong đội ngũ cán bộ công chức, Đảng viên tăng
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân giải quyết KNTC.
II. kết quả thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục
1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra
Hằng năm, xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm công tác dân tộc
trình Trưởng Ban phê duyệt thực hiện.
Để tiến hành tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra Ban Dân tộc chỉ đạo bộ phận
thanh tra Ban thực hiện đúng quy định trình tư, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra,
kiểm tra theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định.
Từ 01/01/2018 đến 30/6/2019, Ban Dân tộc tổ chức thực hiện 06 cuộc
thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Trong đó có 04 cuộc Thanh tra; 02
cuộc kiểm tra.
Theo kế hoạch năm 2018, được duyệt 4 cuộc đã kết thúc đạt 100% theo
kế hoạch. Kế hoạch năm 2019 được duyệt thực hiện 02 cuộc. Đang chuẩn bị tổ
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chức cuộc thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách theo Thông tư 109 đối với
học sinh nội trú, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện K'rông Nô.
2. Tiếp công dân, giải quyết KNTC
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra
Chính phủ "về quy định tiếp công dân"; Chi bộ, lãnh đạo Ban Dân tộc lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện về trình tự, thủ tục tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh đúng quy định; Giao cho Thanh tra Ban xây dựng chương trình
kế hoạch, Xây dựng nội quy, quy chế, bố trí phòng tiếp công dân, duy trì lịch
tiếp công dân cụ thể; bố trí cán bộ thường xuyên trực để tiếp công dân theo quy
định, trong đó có lịch để Trưởng Ban Dân tộc Tiếp công dân theo thời gian cụ
thể 01 ngày trong tuần.
Tổ chức giao ban hằng tuần để nắm tình hình và chỉ đạo trong công tác
Tiếp công dân và giải quyết PA, KN của công dân có liên quan đến công tác dân
tộc. Công khai nội quy và kết quả tiếp công dân trên trang điện tử của đơn vị.
Tính đến hết 30/6/2019, lãnh đạo và Thanh tra Ban dân tộc tiếp 04 lượt
công dân đến phản ánh, kiến nghị và đề nghị được giải thích, hướng dẫn. Trong
quá trình tiếp công dân, những nội dung liên quan đến việc thực hiện các chính
sách dân tộc thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc. Thanh tra Ban đã hướng dẫn,
giải thích và giải quyết trực tiếp và kiến nghị các cơ quan liên quan phối hợp giải
quyết.
3. Tiếp nhận và giải quyết đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra
Chính phủ về Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
Trong thời gian qua, Ban Dân tộc tiếp nhận và xử lý 17 đơn khiếu nại tố
cáo, phản ánh, kiến nghị (KNTC); (PA, KN) của công dân (Giảm 02 đơn so với
cùng kỳ năm trước). Đa số đơn gửi về Ban Dân tộc trong thời gian qua có nội
dung PA, KN về đất đai và tranh chấp đất đai, không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Ban Dân tộc, Thanh tra Ban hướng dẫn gửi đến đúng cơ quan, địa
phương đề nghị xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trình tự, thủ tục thực
hiện theo quy định hiện hành.
4. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
Chi bộ Ban Dân tộc chỉ đạo bộ phận chuyên môn (thanh tra Ban) xây
dựng Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, 2019; Xây
dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc công khai minh bạch theo quy định đặc
biệt quan tâm đến các hoạt động công khai minh bạch chi tiêu thường xuyên của
đơn vị và các nguồn vốn đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng
Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;
Đồng thời, Ban Dân tộc quán triệt sâu rộng đến toàn thể CBCC trong đơn vị về
Kế hoạch số 63/KH- UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản khác liên quan đến
công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí.
Minh bạch và công khai trong việc kê khai tài sản thu nhập, thời hạn kê
khai, thời điểm công khai tài sản thu nhập được thực hiện theo đúng quy đinh.
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III. Đánh giá việc thi hành các quy định về trình tự, thủ tục
1. Thuận lợi
Thông qua các văn bản, Thông tư hướng dẫn, được sự quan tâm Lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Ban Dân tộc và hướng dẫn về chuyên môn
của Thanh tra tỉnh. Trong thời gian qua, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết KNTC; PA, KN của công dân; phòng, chông tham nhũng được thực hiện
theo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; các cuộc thanh tra, kiểm
tra thực hiện đúng theo quy định, đạt 100% theo kế hoạch được phê duyệt.
Đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu
kiện của ĐBDTTS; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động
phát hiện vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời,
hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện, hình thành điểm nóng.
2. Khó khăn, vướng mắc
Đội ngũ CBCC thanh tra Ban Dân tộc tuy đã được kiện toàn nhưng vẫn
còn hạn chế về chuyên môn chưa được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ.
Một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm, chưa giải quyết kịp thời
đơn thư KNTC; PA, KN của công dân ngay từ dưới địa phương mình, những
vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của công dân ĐBDTTS chưa được hướng dẫn,
giải thích và kiến nghị giải quyết nên vẫn còn gây ra những bức súc trong nhân
dân.
3. Nguyên nhân của Khó khăn, vướng mắc
Do đội ngũ CBCC thanh tra của đơn vị có sự thay đổi về vị trí việc làm.
Sự phối hợp và vào cuộc của các ngành, các địa phương chưa thực sự
đồng bộ.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn có những hạn chế; việc công
khai, minh bạch chưa được thực hiện một cách triệt để. Nhiều vụ, việc chưa
được giải quyết kịp thời, chưa có tính thuyết phục. trình độ dân trí vùng đồng
bào dân tộc thiểu số không đồng đều; hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật
chưa cao, công tác tuyên truyền phổ biến GDPL chưa được thường xuyên liên
tục, hệ thống pháp luật có nhiều sửa đổi, bổ sung, ĐBDTTS cập nhật không kịp
thời, nhất là những vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh chính trị tại một số địa
bàn cơ sở vẫn còn tiềm ẩn những bất chắc do bị xúi dục, kích động để khiếu nại,
tố cáo...
IV. Đề xuất, kiến nghị
- Ban Dân tộc kính đề nghị Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng tăng
cường tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thanh tra,
tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng cho CBCC mới chuyển làm công tác thanh tra tại các đơn vị, Sở, ngành;
cập nhật, phổ biến kịp thời những văn bản mới.
- UBND các huyện, thị xã giải quyết những vướng mắc quá trình thực
hiện các chính sách dân tộc, nhất là chính sách an sinh xã hội; Chỉ đạo cấp ủy
chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị, phản ánh
của đồng bào dân tộc ngay tại cơ sở; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội,
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chủ động phát hiện vấn đề phức tạp nảy sinh để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn
chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- TBan, các PTB;
- Chánh thanh tra Ban;
- Lưu VT, TTr.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

H’DJân Knul
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