
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

               Số:                /BC - STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Đắk Nông,  ngày             tháng 3  năm  2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả rà soát thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết 

khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và kết quả công khai các thông tin lên 

Trang thông tin điện tử 

 

 

Thực hiện công văn số 163/TTr-P3 ngày 21/02/2022 của Thanh tra tỉnh 

Đắk Nông, báo cáo kết quả rà soát, triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, 

quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo như sau: Thời gian lấy số liệu từ ngày 01/01/2022 đến 

ngày 15/03/2022. 

Phần 1.  

Kết quả rà soát thực hiện các kết luận thanh tra (KLTT), quyết định giải 

quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo 

 

 1. Công tác chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật về KLTT và thực hiện KLTT 

 Công tác thi hành pháp luật về KLTT và thực hiện KLTT luôn được lãnh 

đạo Sở quan tâm chỉ đạo triển khai đến các phòng, đơn vị và cá nhân có liên 

quan thực hiện theo đúng quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 

12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và Nghị 

định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ  quy định việc thực hiện 

kết luận thanh tra. 

Nhìn chung, công tác chỉ đạo tổ chức thi hành pháp luật về KLTT và thực 

hiện KLTT được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nghiêm túc. 

Các KLTT do các cơ quan có thẩm quyền ban hành sau khi nhận được đều được 

lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị có triển khai thực hiện nhằm khắc phục 

tồn tại, hạn chế và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị được nêu trong KLTT. 

Đối với các KLTT do Sở ban hành Giám đốc Sở đều chỉ đạo Thanh tra Sở theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP 

ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ.  

 2. Công tác xây dựng, ban hành KLTT 

 2.1. Số KLTT đã ban hành từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/03/2022: 

Không. 

 2.2. Đánh giá việc thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành KLTT:  
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 Các KLTT do Sở ban hành: đều được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 

của Thanh tra Chính phủ và được đối tượng thanh tra triển khai thực hiện nhằm 

khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời thực 

hiện các biện pháp khắc phục tồn tại đã nêu tại KLTT (phụ lục 01).  

3. Kết quả theo dõi thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết 

luận nội dung tố cáo (phụ lục 02). 

 

Phần 2.  

Việc công khai các thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn thư lên trang Thông tin Điện tử của Sở 

 

 1. Việc đăng tải công khai quy chế, lịch tiếp công dân, kết quả giải quyết 

đơn thư khiếu nại tố cáo: http://stttt.daknong.gov.vn/thong-bao  

http://stttt.daknong.gov.vn/tiep-cong-dan-tcd- 

Các thông tin về thanh tra, kiểm tra: được đăng tải trên mục “Thanh Tra” 

tại Trang thông tin điện tử của Sở và mục văn bản chỉ đạo điều hành. 

http://stttt.daknong.gov.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cddh 

2. Đánh giá chung: Việc đăng tải thông tin tiếp công dân, xử lý đơn thư; 

kế hoạch, kết luận thanh tra và kiểm tra; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

lên Trang thông tin điện tử được Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng triển 

khai thực hiện. Trong kỳ báo cáo không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

đông người, phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực quản lý quả Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm 

tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và Báo cáo công 

khai các thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông 

trong quý 1 năm 2022./. 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (b/c);  

- Trang TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
  

 

http://stttt.daknong.gov.vn/thong-bao
http://stttt.daknong.gov.vn/tiep-cong-dan-tcd-
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  PHỤ LỤC 01 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA 

Thời gian lấy số liệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/3/2022. 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-STTTT  ngày              /03/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT 
Kết luận 

thanh tra 
Nội dung thanh tra Nội dung kiến nghị xử lý 

Kết quả 

Các nội 

dung đã 

thực hiện 

Các nội 

dung 

chưa 

thực hiện 

Nguyên 

nhân 

 

 

Ghi chú 

 Không.      
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PHỤ LỤC 02 

Bảng tổng hợp kết quả theo dõi thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo 

Thời gian lấy số liệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/3/2022. 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-STTTT  ngày              /03/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT 
Số, ngày tháng năm, v/v/ Nội dung 

kiến nghị xử lý 

Nội dung chưa 

thực hiện 
Nguyên nhân 

Nội dung 

không có khả 

năng thực 

hiện 

Kiến nghị 

UBND tỉnh 

Ghi 

chú 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

I Kết luận nội dung tố cáo 

 Không - - - - - 

II Quyết định giải quyết khiếu nại 

 Không - - - - - 
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