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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra quý III và 9 tháng đầu năm 2022;
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
(Thời gian Quý III từ 15/6/2022 - 14/9/2022; 9 tháng từ 15/12/2021 - 14/9/2022)
Căn cứ Công văn số 377/TTr-PKT ngày 05/9/2022 của Thanh tra tỉnh về
việc đề nghị báo cáo kết quả công tác thanh tra quý III và 9 tháng đầu năm 2022,
Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện với một số nội dung như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
A. QUÝ III

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra
- Tổng số cuộc thực hiện 0 cuộc, trong đó:
+ Số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang: 0 cuộc;
+ Số cuộc triển khai trong kỳ theo kế hoạch: 0 cuộc.
- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Không.
- Số cuộc đã ban hành kết luận: 0 cuộc.
- Số tổ chức được thanh tra, kiểm tra: 0 tổ chức.
- Cá nhân được thanh tra, kiểm tra (đã ban hành kết luận): Không.
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra
- Số tổ chức vi phạm: Không.
- Số cá nhân vi phạm: Không.
- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không.
- Tổng số tiền vi phạm: 0 triệu đồng, trong đó:
+ Số tiền kiến nghị thu hồi (về ngân sách nhà nước): 0 triệu đồng.
+ Số tiền kiến nghị xử lý khác: 0 triệu đồng.
3. Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử lý qua thanh tra, kiểm tra
- Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: 0 triệu đồng, trong đó:
+ Số tiền vi phạm đã thu hồi: 0 triệu đồng;
+ Số tiền vi phạm đã xử lý khác: 0 triệu đồng.
- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền xử phạt
vi phạm hành chính đã thu; số tổ chức, cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt
vi phạm hành chính bằng hình thức khác): Không.
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- Xử lý hình sự: Số vụ, số đối tượng đã khởi tố: Không.
B. 9 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra
- Tổng số cuộc thực hiện 01 cuộc, trong đó:
+ Số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang: 0 cuộc
+ Số cuộc triển khai trong kỳ theo kế hoạch: 01 cuộc
- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra việc tổ chức thực
hiện một số chính sách dân tộc.
- Số cuộc đã ban hành kết luận: 01 cuộc.
- Số tổ chức được thanh tra, kiểm tra: 01 tổ chức (Đã ban hành kết luận).
- Cá nhân được thanh tra, kiểm tra (đã ban hành kết luận): Không.
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra
- Số tổ chức vi phạm: 07.
- Số cá nhân vi phạm: Không.
- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không.
- Tổng số tiền vi phạm: 79,1 triệu đồng, trong đó:
+ Số tiền kiến nghị thu hồi (về ngân sách nhà nước, về tổ chức, đơn vị):
72,5 triệu đồng.
+ Số tiền kiến nghị xử lý khác: 6,6 triệu đồng.
3. Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử lý qua thanh tra, kiểm tra
- Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: 79,1 triệu đồng, trong đó:
+ Số tiền vi phạm đã thu hồi: 72,5 triệu đồng;
+ Số tiền vi phạm đã xử lý khác: 6,6 triệu đồng.
- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền xử phạt
vi phạm hành chính đã thu; số tổ chức, cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt
vi phạm hành chính bằng hình thức khác): Không có.
- Xử lý hình sự: Số vụ, số đối tượng đã khởi tố: Không có.
4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng thanh tra
- Tổng số công chức trong 9 tháng đầu năm: 05 người, trong đó: 01 Chánh
Thanh tra, 01 Phó chánh Thanh tra, 03 thanh tra viên. Nhìn chung, chất lượng
công chức thanh tra của Ban cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác
thanh tra.
- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong
kỳ báo cáo: 03 người, trong đó:
+ Số người được chuyển đổi vị trí công tác: 01 người;
+ Luân chuyển, điều động cán bộ: 02 người.
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- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: 01 người;
- Số cán bộ, công chức có vi phạm và kết quả xử lý: Không có.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 gồm 02 cuộc thanh tra, trong
9 tháng đầu năm 2022 Thanh tra Ban ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
khác, đến nay đã thực hiện 01 cuộc thanh tra tại huyện Phù Yên, còn 01 cuộc
thanh tra sẽ thực hiện trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh
tra trong năm 2022.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng theo kế hoạch.
2. Thực hiện 01 cuộc thanh tra việc tổ chức thực hiện các chương trình,
chính sách dân tộc tại huyện Mộc Châu.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao và các công việc phát sinh khác
nếu có.
4. Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
Trên đây là báo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra quý III và 9
tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc
tỉnh./.
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