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BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng,  

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống  

tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư,  

giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

        Thực hiện Thông báo số 102/TB-TTHĐND, ngày 06/6/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám HĐND 

tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo số 173/BC-UBND, ngày 

27/6/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, Báo cáo số 177/BC-UBND 

ngày 28/6/2022 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Báo cáo số 

176/BC-UBND ngày 27/6/2022 về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật, Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 27/6/2022 về công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh; kết quả thẩm tra như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA  

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí nội dung báo cáo kết quả công tác 6 tháng 

đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND 

tỉnh Điện Biên, cụ thể: 

1. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 

Công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 đã được UBND 

tỉnh triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; có sự phối hợp, 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của các cơ quan Nhà nước các cấp, kết quả cụ 

thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hoạch định chính sách, 

xây dựng và thực hiện pháp luật được tăng cường, thực hiện các chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ phục vụ 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị1; hoàn thiện chế độ công vụ, công 
                                                 
   1 Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch đối 

với 08 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra, chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm các quy định về công khai, 
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chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, 

xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, 

điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng2;… Qua thanh tra, đã 

thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 958,703 triệu đồng (thu sai phạm qua 

công tác thanh tra 411,632 triệu đồng; thu xử lý vi phạm hành chính với số tiền 

547,071 triệu đồng).  

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đề ra biện pháp cụ thể, 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình để phòng ngừa tham nhũng 

hiệu quả; tổ chức thực hiện một số giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí của người đứng đầu chưa quyết liệt, còn mang tính hình 

thức; phát hiện vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động 

thanh tra, tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế; người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, 

đơn vị chưa kịp thời phát hiện người trong đơn vị có hành vi tham nhũng; số vụ 

việc, vụ án tham nhũng phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 02 vụ so với 

cùng kỳ năm 2021. 

   2. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà 

nước gắn với nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị quyết của Chính phủ, hướng 

dẫn của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

UBND tỉnh đã giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, trong đó đã 

xác định số tiết kiệm chi thường xuyên cụ thể của từng đơn vị. Tỉnh đã thực hiện 

tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán 

đầu năm là 97.856 triệu đồng (Khối tỉnh: 23.112 triệu đồng; Khối huyện, thị xã, 

thành phố 74.744 triệu đồng). Qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước 5.132,9 triệu đồng, thu hồi nộp 

ngân sách nhà nước 1.448 triệu đồng3. Thực hiện rà soát sắp xếp lại, xử lý cơ sở 

nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước 

thuộc tỉnh quản lý bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định 

mức4; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính5; 

tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, xử lý sai phạm, thu hồi tiền và tài sản cho Nhà nước. 

Tuy nhiên, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh 

vẫn còn hạn chế đó là: Công tác quyết toán vốn đầu tư còn tồn đọng, việc thu 

                                                                                                                                                         
minh bạch trong tổ chức, hoạt động; tổ chức thanh tra, kiểm tra 28 cuộc có nội dung liên quan đến việc thực hiện 

các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. 

 2Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã khởi tố 02 vụ án 03 bị can; VKSND tỉnh truy tố 02 vụ/03 bị can; TAND hai 

cấp đã xét xử giải quyết 02 vụ, 05 bị cáo. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện là 2 tỷ 763,164 triệu đồng. 

 3Dự án tỉnh quyết toán: 52 dự án, tiết kiệm chi ngân sách: 4.861 triệu đồng, thu nộp NSNN: 1.188,3 triệu đồng; 

Dự án huyện quyết toán: 45 dự án, tiết kiệm chi ngân sách: 271,9 triệu đồng, thu nộp NSNN:  259,7 triệu đồng. 

 4Diện tích trụ sở có đầu kỳ là 930.165,77 m2; diện tích trụ sở tăng trong kỳ: 9.423 m2;  diện tích trụ sở giảm do 

thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại: 12.621,53m2 
5Ngoài việc giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến; việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính cũng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định. Toàn tỉnh, hiện có 654 TTHC thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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nộp ngân sách Nhà nước sau quyết toán vốn đầu tư dự án còn chậm; một số cơ 

quan, đơn vị sử dụng ngân sách, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chưa 

đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Công tác phòng ngừa, tự kiểm 

tra, thanh tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa hiệu 

quả, xử lý còn thiếu kiên quyết. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện 

chế độ báo cáo chưa bảo đảm thời gian, nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu.  

 3. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật  

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện 

hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sáu tháng đầu năm 2022, các 

loại tội phạm và vi phạm pháp luật đã giảm 16,48% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ 

lệ điều tra, phá án đạt trên 85%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xác 

lập và phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy, bắt giữ nhiều đối 

tượng chủ mưu, cầm đầu; phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm liên 

quan đến “tín dụng đen”, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., không để hình 

thành các điểm nóng, phức tạp về trật tự xã hội. Huy động được sự tham gia tích 

cực, hiệu quả của Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh 

với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế đó là: 

công tác nắm tình hình tại cơ sở để có giải pháp phòng ngừa, kiềm chế một số 

loại tội phạm và vi phạm pháp luật có thời điểm chưa kịp thời. So với cùng kỳ 

năm 2021, tội phạm về ma túy tăng 14,17%; tội phạm và vi phạm về kinh tế 

tăng 10,23%; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tăng 36%; vi phạm 

trật tự an toàn giao thông tuy giảm 02 tiêu chí (số vụ, số người bị thương) 

nhưng số người chết tăng (06 người). Qua hoạt động kiểm sát tin báo, tố giác 

tội phạm, VKSND hai cấp đã yêu cầu khởi tố 04 vụ án, ban hành 22 kiến nghị 

yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam; 01 kiến nghị yêu 

cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

 4. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Sáu tháng đầu năm 2022, các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, 

các ngành tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật 

tự trên địa bàn tỉnh, kết quả: toàn tỉnh đã tiếp nhận 904 đơn, giảm 14,2% 

(904/1054 đơn) so với cùng kỳ năm 2021; đã xử lý 904 đơn/904 đơn (đạt tỉ lệ 

100%), đạt được kết quả nêu trên do công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đã đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng chí Bí 

thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, 

đơn vị có liên quan đã tham gia tiếp công dân, trực tiếp đối thoại với công dân 

theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị của dân…; UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo 

đánh giá thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên 

địa bàn tỉnh; chỉ đạo rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
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trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số thiếu sót, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Tuy nhiên, tiến độ giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến đất đai còn chậm. Công tác thông tin, báo cáo tổng hợp về tình hình khiếu 

nại, tố cáo, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị 

chưa chính xác, đầy đủ, kịp thời. Chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số địa 

phương hiệu quả chưa cao. 

II. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH VÀ THỐNG NHẤT 

 1. Nội dung yêu cầu giải trình: làm rõ các số liệu (1) Phát hiện, bắt giữ 

số vụ phạm tội về ma túy (giữa báo cáo số 183/BC-UBND tỉnh và báo cáo số 

176/BC-UBND về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật); (2) 

Số lượt tiếp công dân (giữa báo cáo số 183/BC-UBND tỉnh và báo cáo số 

172/BC-UBND); (3) Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm 

và kiến nghị khởi tố (giữa báo cáo số 176/BC-UBND về công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo số 241/BC-VKS của VKSND tỉnh); 

(4) Công tác thụ lý, xét xử tội phạm hình sự và tổ chức phiên tòa xét xử lưu 

động (giữa báo cáo số 176/BC-UBND về công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật và báo cáo số 471/BC-TANDT của Tòa án nhân dân tỉnh). 

 2. Nội dung đã thống nhất 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu các nội dung Ban Pháp chế yêu cầu giải 

trình, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh thống nhất các số liệu và báo cáo điều chỉnh bổ sung. 

III. KIẾN NGHỊ  

 1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng 

Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, nghị quyết số 08-

NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí giai đoạn 2021-2025 và các Kế hoạch, Chương trình về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về 

xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong 

cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm, quản lý, phụ trách. 

Tăng cường các biện pháp nhằm thu hồi triệt để các khoản tiền, tài sản 

tham nhũng được phát hiện. 

2. Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Tập trung, thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán vốn đầu tư còn tồn 

đọng, các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán đảm bảo đúng quy trình, 

quy định.  
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Tăng cường công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực 

hiện hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nhằm 

phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc lãng phí. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện bảo đảm các nội dung theo Kết luận số 101/KL-

HĐND, ngày 31/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc 

quản lý và sử dụng đất của tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh từ 

khi có luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến 31/12/2021”. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, nhất là cải cách về 

thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người 

dân, doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra cải cách hành chính và thanh 

tra công vụ. 

Nghiêm túc chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong 

thực hiện chế độ báo cáo (báo cáo chậm, không báo cáo). 

 3. Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng, của Quốc hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp nắm chắc 

tình hình, quản lý địa bàn cơ sở, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt là tội 

phạm về ma túy; tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, có 

chiều hướng diễn biến phức tạp đó là tội phạm cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ 

em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, các tội về xâm phạm sở hữu,… 

Khắc phục các tồn tại hạn chế và các kiến nghị qua công tác giám sát của 

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, hoạt động kiểm sát của VKSND hai cấp. Nâng cao 

chất lượng công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm; bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Có giải pháp khắc phục kịp 

thời đối với các vi phạm lặp lại qua hoạt động kiểm sát của VKSND hai cấp; 

tránh tình trạng tiếp tục vi phạm các lỗi đơn lẻ đã được VKSND hai cấp kiến 

nghị khắc phục tại các đơn vị, cơ sở.  

4. Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các 

chương trình, công tác phối hợp giữa các ngành về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo các vụ, việc được giải quyết kịp 

thời ngay tại cơ sở, được người dân đồng thuận. 

Chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn 

tồn đọng nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai; tăng cường công tác đối 

thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải; tổ chức thực hiện đảm bảo quyền và 
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lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi khi triển khai các dự án trên 

địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa 

phương đối với công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, 

giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận 

nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.  

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo: công tác phòng, chống tham 

nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 của UBND tỉnh. Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

   Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Công an, Thanh tra, 

  Tài chính; VKSND,Tòa án ND 

- Đại biểu Quốc hội; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐ VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, CVPC. 

 

      TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 Lò Thị Bích 

   

 


		bichlt.hdnd@dienbien.gov.vn
	2022-07-07T06:35:05+0700


		hdnd@dienbien.gov.vn
	2022-07-07T07:10:38+0700




