
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CỔ THÀNH

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cổ Thành, ngày      tháng      năm 2022

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn thư, công tác phòng 

chống tham nhũng và việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 

sau thanh tra, sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo 

6 tháng năm 2022

Thực hiện Công văn số 74/TTr ngày 19/05/2022 của Thanh tra thành phố về 

việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết 

đơn thư 6 tháng đầu năm 2022; UBND phường Cổ Thành báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác tiếp công dân

- Số lượt tiếp: 01  lượt bằng 01 người.

- Số đoàn đông người: 0 đoàn bằng 0 người

* Trong đó:

- Tiếp thường xuyên: 

- Tiếp định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo: 01 lượt bằng  10 người (trong đó: 

Chủ tịch UBND phường 01 lượt bằng  01 người).

2. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư:

2.1. Số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 02 Đơn. Trong đó:

- Đơn Khiếu nại: 0 đơn.

- Đơn Tố cáo: 0 đơn.

- Đơn Phản ánh, kiến nghị: 02 đơn.

2.2. Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị:

- Kết quả giải quyết:  01/02 đơn.

- Đang giải quyết: 01 đơn. 

* Khó khăn: nội dung đơn kiến nghị của công dân có liên quan đến hợp 

đồng trông tre với chính quyền địa phương từ những năm 1988, nên cần nhiều 

thời gian để xác minh và trả lời công dân. 
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3. Công tác phòng chống tham nhũng:

- Ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng: Thực hiện sự 

chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm UBND 

phường đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/01/2022 triển khai Thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Phường đã tổ chức được 01 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên 

hội nông dân toàn phường (trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân) cho 120 lượt người 

tham dự;

- Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

UBND phường đã nghiêm túc triển khai các quy định của pháp luật về 

công khai minh bạch ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên cổng thong tin điện tử của 

phường, trong đó tập trung công khai ở các lĩnh vực hay phát sinh tham nhũng, 

tiêu cực đó là; lĩnh vực tài cính, đất đai, lao động thường binh và xã hội…

+ Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: 

UBND phường đã nghiêm túc triển khai các quy định về những điều đảng 

viên, cán bộ, công chức không được làm, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, 

Quy chế văn hóa nơi công sở theo quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 

06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ, coi đây là một tiêu chuẩn đánh giá 

cán bộ, công chức cuối năm.

+ Việc thực hiện cải cách hành chính: UBND phường xây dựng kế hoạch 

triển khai việc thực hiện cải cách hành chính đầy đủ.

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/12/2021 triển khai Ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2022 trên địa bàn phường;

- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/12/2021 triển khai thực hiện cải cách 

hành chính phường Cổ Thành giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 27/12/2021 triển khai rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2022;

- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 24/01/2022 triển khai công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn phường Cổ Thành;
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- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 24/01/2022 triển khai thực hiện công tác 

theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Cổ Thành năm 2022;

- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/01/2022 triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2022;

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/02/2022 triển khai tuyên truyền cải 

cách hành chính nhà nước trên địa bàn phường Cổ Thành;

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/02/2022 triển khai thực hiện mục 

tiêu chất lượng năm 2022 của UBND phường Cổ Thành;

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 09/02/2022 triển khai thực hiện công tác 

thi đua khen thưởng năm 2022;

Kế  hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/02/2022 triển khai triển khai chương 

trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn phường Cổ Thành năm 2022;

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 03/03/2022 triển khai tự kiểm tra công 

tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn phường Cổ Thành;

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/03/2022 triển khai thực hiện duy trì 

áp dụng và cải thiện hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2022;

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/03/2022 triển khai tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn phường Cổ Thành;

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03/03/2022 triển khai Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức phường năm 2022.

+ Việc thực hiện luân chuyển công tác cán bộ: Được thực hiện theo Luật  

công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức năm 2019 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Việc chuyển 

đổi vị trí công tác đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, dân chủ, 

không mất đoàn kết, không làm tăng hoặc giảm biên chế, trong quá trình thực 

hiện chuyển đổi không có trường hợp nào chống đối hoặc khiếu nại, tố cáo; 

MTTQ và HĐND cùng cấp đã thực hiện vai trò giám sát trong triển khai thực 
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hiện ( 6 tháng đầu năm 2021 UBND phường thực hiện chuyển đổi kiêm nhiệm 

01 vị trí công tác).

+ Tiếp nhận, phát hiện vụ việc tham nhũng: 

Căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương , UBND phường đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2022, đồng thời chỉ đạo cán bộ công chức, các ban, 

ngành đoàn thể của phường ; tổ chức kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp 

luật, nội quy, quy chế, thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức, 

trong cơ quan, kịp thời ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kết quả 6 

tháng đầu năm 2022 không phát hiện vụ việc tham nhũng. 

4. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, 

sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo (có hiệu lực)

4.1. Thực hiện kết luận thanh tra: Không

4.2. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo.

a. Thống kê các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp trên.

- Đã thực hiện: Không/   kết luận.

- Chưa thực hiện: Không/   kết luận.

b. Thống kê các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

- Đã thực hiện: Không/  kết luận.

- Chưa thực hiện: Không/  kết luận.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Cổ Thành, báo cáo Thanh tra 

thành phố Chí Linh./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố (báo cáo);
- Thanh tra thành phố;
- Lưu:VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh
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