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BÁO CÁO
Theo Quyết định thanh tra số 08/QĐ-TTr ngày17/10/2022

của Chánh Thanh tra huyện Bình Giang

Thực hiện Quyết định thanh tra số 08/QĐ-TTr ngày 17/10/2022 của Chánh 
thanh tra huyện v/v Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực 
hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; việc quản lý, sử 
dụng ngân sách; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và xử lý vi phạm về đất đai tại 
xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, UBND xã Tân Hồng báo cáo như sau:

I. Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®Þa ph¬ng:

Xã Tân Hồng nằm ở phía Nam của huyện Bình Giang, phía Đông giáp xã 
Bình Minh, phía Tây giáp xã Thúc Kháng, phía Nam giáp xã Thái Hòa. Phía Bắc 
giáp Thị Trấn Kẻ Sặt. Xã có đường tỉnh lộ 392, 394 chạy qua tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc lưu thông phát triển kinh tế- xã hội. Xã có diện tích tự nhiên 712.81 
ha, đất nông nghiệp có  510.27 ha; xã có 04 thôn với 1999 hộ, 7.136 nhân khẩu. 
100% dân tộc Kinh, tôn giáo: không. Nhân dân trong xã sống chủ yếu là sản xuất 
nông nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ và làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đảng bộ xã có 311 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Đảng bộ, Chính quyền 
xã Tân Hồng  nhiều năm liền được cấp trên công nhận là Đảng bộ TSVM, chính 
quyền đạt tập thể lao động xuất sắc, các ngành đoàn thể đạt vững mạnh, tiên tiến, 
an ninh quốc phòng luôn ổn định và giữ vững.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Chính quyền  địa phương đã tập trung huy 
động và khai thác tốt mọi nguồn lực trong và ngoài địa phương, cùng với sự đóng 
góp công sức, tiền của của nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà 
nước để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa  phục vụ đời sống dân sinh 
cho người dân  ngày càng hiệu quả,  các cơ sở hạ tầng Kinh tế- Xã hội  được đầu tư 
xây dựng đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp nông thôn. Lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 
nông thôn được đẩy mạnh, mô hình kinh tế HTX hoạt động có hiệu quả; Nhất là 
mô hình gieo mạ khay cấy lúa bằng máy, mô hình phun thuốc sâu bằng máy bay 
không người lái  của HTXDV Nông nghiệp Mộ Trạch. Chương trình quốc gia mỗi 
xã một sản phẩm được triển khai có hiệu quả như mô hình trồng ổi, cam của Hội 
nông dân xã, đã cho thu nhập bình quân đầu người được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày thêm khởi sắc; Phong trào 
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xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đạt kết quả tốt đẹp cổ vũ động 
viên nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Tinh thần nhân dân phấn khởi, 
củng cố lòng tin với Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân xây dựng Tân 
Hồng đạt xã chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020 và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 
các tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

II. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc:

1. Việc tổ chức, triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định 
của Pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật và chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng:

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về các quy định của Pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng….được thực hiện với nhiều hình thức 
đa dạng thông qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, cấp phát tài liệu, tủ sách pháp luật, 
hòa giải, tiếp công dân... Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, 
công chức làm công tác tiếp công dân phải tiếp cận, tìm hiểu những chủ trương, 
quy định mới của Đảng, Nhà nước về khiếu nại tố cáo. Trong quá trình tiếp công 
dân, cần chú trọng tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước tới người khiếu nại tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận 
của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền 
khiếu nại tố cáo. Tại các tổ tuyên tuyền pháp luật ở các thôn cùng với các hình 
thức tuyên truyền trên đài truyền thanh, phát tờ rơi…. Do đó, những băn khoăn, 
vướng mắc của nhân dân được giải đáp kịp thời. Trong những năm gần đây xã 
không có tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại tố 
cáo, phòng chống tham nhũng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao 
hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 
ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, UBND xã tổ chức được 03 buổi tuyên 
truyền tập trung, 06 bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã.

2. C«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vÒ c«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè 
c¸o, phßng, chèng tham nhòng

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả cao, 
UBND xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. Đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 13-
CT/TU ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, 
nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ - UBND xã đã ban hành một số văn bản như:
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+ Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng chống tham nhũng năm 2021.

+ Quy chế làm việc của UBND xã Tân Hồng, nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Quy chế tiếp công dân tại trụ sở UBND xã năm 2021;
+ Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công do UBND xã 

quản lý;
+ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;
+ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021;
+ Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã 

năm 2021;
+ Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn xã năm 2021;
+ Công văn về việc tăng cường kỉ cương, kỉ luật hành chính tại UBND xã;
3. C«ng t¸c tËp huÊn, båi dìng nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ tiÕp d©n, gi¶i 

quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, phßng chèng tham nhòng, cho c¸n bé:

 Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu 
nại, tố cáo tiếp tục được kiện toàn, được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, 
nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ phận tiếp dân tại bộ phận một 
cửa đều có trình độ đại học thường xuyên và xử lý đơn, tham mưu cho Chủ tịch 
UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ hàng tháng và tiếp đột 
xuất.

4. C«ng t¸c tæng hîp vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c 
tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, phßng chèng tham nhòng ®èi víi cÊp trªn: 

Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.
          III. T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp c«ng d©n, ph¸p luËt vÒ 
gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, gi¶i quyÕt tè c¸o, phßng, chèng tham nhòng:

1. ViÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o:

Trong những năm qua, nhất là từ sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói 
chung, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Tân Hồng đã đạt được những kết quả 
nhất định. Góp phần khôi phục lại những quyền và lợi ích chính đáng của công 
dân; kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn kỷ 
cương, trật tự tại cơ sở, tạo lòng tin của người dân vào chính quyền và cơ quan 
quản lý Nhà nước nơi mình đang sinh sống và lao động, động viên nhân dân tham 
gia vào hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy mọi người hoàn thành tốt các nghĩa 
vụ đối với Nhà nước và xã hội. 



4

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, không 
có đơn, thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp. Có được kết quả tích cực đó là sự vào 
cuộc của của hệ thống chính quyền. Khi có khiếu nại, tố cáo phát sinh, UBND xã 
đã giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý sẽ sớm chấm dứt vụ việc. Ngược lại, nếu 
không giải quyết ngay hoặc giải quyết không đúng thì vụ việc sẽ trở lên phức tạp, 
tiếp khiếu lên cấp trên hoặc phát sinh thành điểm nóng, gây mất ổn định, ảnh 
hưởng xấu đến sự đoàn kết của cộng đồng dân cư... 

Xác định nhiệm vụ của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
là vô cùng quan trọng. Trong năm qua, xã Tân Hồng luôn dành thời gian cho 
công tác tiếp công dân gắn với giải quyết những kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố 
cáo của công dân. Các kế hoạch, lịch phân công công tác tiếp công dân được ban 
hành, niêm yết theo quy định nhưng thực tế, tiếp công dân ở cấp xã còn đòi hỏi sự 
đa dạng về cách thức và linh động về thời gian mới thực sự mang lại hiệu quả.

2. C«ng t¸c tiÕp d©n vµ gi¶i quyÕt ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc thÈm 
quyÒn

* C«ng t¸c tiÕp d©n vµ tiÕp nhËn ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o:
Xác định thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đảng ủy, 
UBND xã đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cơ sở duy 
trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hàng tháng và giải quyết đơn 
thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định. 

Địa điểm tiếp công dân được bố trí phòng riêng thuận lợi, bảo đảm các điều 
kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã theo lịch định kỳ hàng 
tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị và xử 
lý kịp thời những đề xuất kiến nghị của công dân như chuyển tới cơ quan chức 
năng giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quán triệt, triển khai đến 
từng cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của huyện, tỉnh về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 
thư. Cấp ủy, chính quyền luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường đối 
thoại giữa chính quyền với người dân; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo 
cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo hàng ngày. 

KÕt qu¶ cô thÓ c«ng t¸c tiÕp c«ng d©n trong năm 2021:
UBND xã đã tiếp 21 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên là 15 lượt, 

tiếp định kỳ và đột xuất là 06 lượt. Không có đoàn đông người, vụ việc phức tạp. 
Các vụ việc được giải quyết trực tiếp tại buổi tiếp công dân hoặc giao cho bộ 
phận chuyên môn giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND xã có 48 buổi tiếp định kỳ, đột xuất và đối thoại với công 
dân; ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 09 buổi. 
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Các nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính, 
về đất đai, chế độ chính sách về bồi thường.

Ngoài thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần và tiếp 
công dân đột xuất do công dân đăng ký qua Ban Tiếp công dân, Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch UBND xã còn tiếp công dân ngay tại nơi cư trú khi công dân có yêu cầu; 
tiếp nhận các ý kiến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh qua điện thoại; qua tin 
nhắn và qua báo chí… Qua đó, lãnh đạo xã đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận 
chuyên môn giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư phát sinh, đơn thư 
vượt cấp lên cấp trên.

* C«ng t¸c tiÕp nhËn, xö lý ®¬n th vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o:

- Tæng sè ®¬n th ®· nhËn trong n¨m: 04
Ph©n lo¹i ®¬n th gåm: 

- Nguån ®¬n gåm: 

+ Đơn đề nghị: 04
+ Đơn khiếu nại: 0
- Ph©n lo¹i xö lý ®¬n vµ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt: Đã giải quyết xong (kèm theo 

hồ sơ).
- ViÖc chÊp hµnh tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi gian gi¶i quyÕt:

* Rµ so¸t vô viÖc tån ®äng kÐo dµi trong năm 2021: Không
* Tù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ thùc hiÖn gi¶i quyÕt KN, TC cña ®Þa ph¬ng.

 Nhìn chung trong năm qua, UBND xã đều triển khai thực hiện tốt công tác 
tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, không xảy ra tình trạng giải 
quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo có tính chất đông người, phức tạp. Do phát huy 
tốt hoạt động của tổ hòa giải, tổ dân vận ở các thôn, sự vào cuộc của Mặt Trận Tổ 
Quốc và các đoàn thể để kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân tuyên tuyền giải thích, giải quyết thấu tình đạt lý đã tạo lên sự đồng thuận của 
người dân hạn chế đơn thư của nhân dân. Bên cạnh đó, là sự chỉ đạo sát của Chủ 
tịch UBND xã đối với bộ phận chuyên môn, thực hiện duy trì nghiêm túc việc 
tiếp công dân. Phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tiếp nhận và xử lý 
đơn, thư; tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo 
dài, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Việc xác minh đơn, thư 
phải thực hiện chặt chẽ, công tâm, khách quan. 

3. ViÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c ®Êu tranh 
phßng chèng tham nhòng:

3.1. Các loại văn bản của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí mà Đảng ủy-UBND xã đã triển khai (kê chi 
tiết từng loại văn bản của cấp trên mà xã đã triển khai như: Luật phòng chống 
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tham nhũng, các nghị định có liên quan, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai 
của tỉnh, huyện...).

Đảng ủy, UBND thường xuyên xây dựng các nghị quyết, chương trình hành 
động về công tác PCTN và quán triệt thực hiện.

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nghị định của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 
nhũng, trong thời gian qua, Đảng ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến thực 
hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ, 
đảng viên nội dung Nghị quyết lần thứ 3 của BCH Trung ương khóa X về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”. Lãnh 
đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống 
tham nhũng theo đúng chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, trọng tâm là Nghị 
quyết TW3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCHTW Đảng 
(khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư 
(khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 33-
CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

3.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí: nêu chi tiết các văn bản, Nghị quyết của Đảng uỷ xã (đề nghị photo gửi 
Đoàn Thanh tra).

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nghị định của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 
nhũng, trong thời gian qua, Đảng ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến thực 
hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước về công tác phòng, chống  tham nhũng. Tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ, 
đảng viên nội dung Nghị quyết lần thứ 3 của BCH Trung ương khóa X về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”. Lãnh 
đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống 
tham nhũng theo đúng chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, trọng tâm là Nghị 
quyết TW3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCHTW Đảng 
(khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư 
(khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 33-
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CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

- Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Ban Chấp hành 
Đảng bộ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021.

3.3. UBND xã đã triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với 
công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cụ thể:

- Về việc thực hiện các văn bản có liên quan tới việc tổ chức triển khai và thực 
hiện các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí như: việc quán triệt triển khai thực hiện Luật, việc kê khai tài sản thu 
nhập cá nhân, việc thực hiện đề án 20 của Chính phủ.... (đề nghị photo văn bản gửi 
Đoàn Thanh tra).

UBND xã đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống 
tham nhũng trên địa bàn xã.Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, UBND xã 
Tân Hồng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch CCHC và thực hiện các nhiệm vụ được 
giao của cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Phòng, 
chống tham nhũng đã được tiến hành đồng bộ trên tất cả các khâu, tổ chức tuyên 
truyền, học tập quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công 
khai minh bạch các nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm; phòng, chống 
tham nhũng đến việc xử lý các vụ việc nổi cộm đảm bảo tính khách quan chính 
xác và kịp thời.

UBND xã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã, các ban ngành đoàn thể 
để quán triệt tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; đã có 60 người là cán 
bộ hội chủ chốt tham gia Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống 
tham nhũng.

UBND xã giao cán bộ Tư pháp & Hộ tịch phối hợp với cán bộ Văn hóa – 
Thông tin và Thể thao xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên loa đài truyền thanh 
năm 2021. UBND xã thường xuyên, rà soát và thực hiện cơ chế, chính sách phục 
vụ phòng chống tham nhũng như: các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kiến nghị 
với các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp pháp luật hiện hành, 
với thực tế hoặc ban hành các quy định mới đảm bảo chặt chẽ, ngăn ngừa và xử 
lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác cải cách hành 
chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, đổi mới phương thức thanh 
toán, công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với 
kiện toàn, đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, luân chuyển công tác, xây dựng và 
thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội 
ngũ cán bộ công chức liêm chính, vì dân.  

Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập, Kế 
hoạch số 92-KH/TU ngày 18/2/2014, đến nay, 100% cán bộ, công chức phải kê 
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khai tổ chức kê khai theo quy định; các đối tượng thuộc diện phải kê khai đều 
thực hiện kê khai đầy đủ, đúng thời gian quy định; việc công khai, xác minh tài 
sản thu nhập và hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, chế độ báo cáo được thực hiện 
theo đúng quy định. Công tác kê khai tài sản thu nhập đã dần đi vào nề nếp, đúng 
đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 
20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản đối 
với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách.

+ Công khai, minh bạch trong việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính theo Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Thông tư 
71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014: trên cơ sở giao khoán theo biên 
chế và kinh phí hoạt động quản lý hành chính của cấp trên, căn cứ các tiêu 
chuẩn, định mức, UBND xã Tân Hồng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 
triển khai trong hội nghị công chức đầu năm đồng thời niêm yết công khai tại 
cơ quan. Việc thanh toán lương, phụ cấp và các khoản theo lương cho cán bộ 
chuyên trách, công chức UBND đã giao dịch qua thẻ ATM, thủ tục chuyển 
khoản nhanh, gọn, kịp thời và chính xác. Đã thực hiện công khai đầy đủ các 
kế hoạch đầu năm.

UBND xã nghiêm túc thực hiện tốt Luật Ngân sách cấp xã; thu chi đúng 
theo quy định, tiết kiệm chi, công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ trong 
phân bổ ngân sách; ưu tiên ngân sách đầu tư phát triển. Thực hiện các chính 
sách đãi ngộ để thu hút tối đa mọi nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng 
các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán 
bộ, công chức: 

+ Việc ban hành quy tắc ứng xử của UBND xã, công tác triển khai, tổ chức 
phổ biến, học tập, việc niêm yết của UBND xã và việc thực hiện của cán bộ, công 
chức:

Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của 
cán bộ, công chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong 
công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là căn cứ để lãnh đạo, thủ trưởng cơ 
quan xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý vi phạm các 
chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng 
thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của 
cán bộ, công chức của xã. (UBND xã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức).

+ Việc chuyển đổi vị trí của cán bộ công chức, viên chức.
Năm 2021, UBND xã đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 chức danh 

lãnh đạo (các chức danh trong Ban Thường vụ Đảng uỷ) và 01 công chức (VP 
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HĐND-UBND), xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự. Hầu hết công chức 
được chuyển đổi vị trí công tác thể hiện tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, 
năng động, dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền tạo dựng mối 
đoàn kết, nhất trí cao, làm chuyển biến tích cực công tác chuyên môn ở cơ sở. Đối 
với công chức vững chuyên môn, tiếp tục phát huy năng lực, chất lượng tham 
mưu, giúp lãnh đạo địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

- Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ nhằm phòng ngừa tham 
nhũng trong lĩnh vực quản lý của UBND xã: Nêu rõ việc cải cách hành chính và 
áp dụng ISO trong quản lý hành chính tại địa phương.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/12/2020 về công 
tác cải cách hành chính nhà nước xã Tân Hồng năm 2021; Kế hoạch kiểm soát 
TTHC năm 2021; Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC; Kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin năm 2021…

UBND xã đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong việc niêm yết 
công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính cấp xã, mức thu và lệ phí 
thu đối với các giao dịch hành chính theo quy định; niêm yết số điện thoại 
đường dây nóng tại trụ sở UBND xã, tạo điều kiện cho nhân dân biết để thuận 
lợi trong việc tra cứu, giám sát và kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó 
khăn, vướng mắc. 

 Đồng thời, UBND xã tiếp tục duy trì hiệu quả, ban hành Kế hoạch duy 
trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 
chương trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2020, quyết 
định về việc ban hành mục tiêu chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND 
xã Tân Hồng.

Năm 2021, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết được 3.168 hồ sơ. 
Trong đó, lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch là 2.948 hồ sơ, lĩnh vực Lao động 
TB&XH là 82 hồ sơ, lĩnh vực đất đai là 138 hồ sơ.

100% hồ sơ đều được giải quyết nhanh gọn, đúng thời gian yêu cầu, 
không có hồ sơ quá hạn và vượt cấp.

Năm 2021, xã Tân Hồng tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng thứ nhất về 
chấm điểm chỉ số cải cách hành chính.

IV. Việc quản lý, sử dụng ngân sách xã trong  n¨m 2020:
1. Việc chấp hành dự toán thu ngân sách (tổng hợp theo biễu mẫu):

ĐVT: Đồng
Năm 2021                                                                                                    

TT Nội dung DT TH %

 Tổng thu ngân sách 5.084.000.000 79.760.566.344 1.568,85
1 Các khoản thu xã hưởng 100% 125.000.000 1.389.879.975 409,99
 Phí - lệ phí 25.000.000 25.428.000 101,71
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 Thu từ quỹ đất CI-HLCS 30.000.000 41.690.400 138,97
 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi 346.012.000
 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 29.500.000
 ĐG tự nguyện t/c, cá nhân
 Các khoản thu TX khác 70.000.000 69.856.000 99,79
 Thu chuyển nguồn 877.393.575

2 Các khoản phân chi theo TL% 260.0600.000 33.511.895.169 12.859,51
 Thuế chuyển quyền SDĐ
 Thuế đất phi nông nghiệp 65.000.000 64.676.031 99,50
 Thuế môn bài hộ KD cá thể 4.000.000 5.300.000 132,50
 Lệ phí trước bạ nhà đất 150.000.000 606.348.138 404,23
 VAT và thu nhập DN 28.000.000 27.451.581 98,04
 Tiền sử dụng đất 32.581.566.302
 Thuế TNCN 13.600.000 226.553.117 1.665,83
3 Thu bổ sung từ NS cấp trên 4.698.400.000 44.858.791.200 954,77

 Bổ sung để cân đối NS 4.497.600.000 4.640.806.000 103,18
 Bổ sung có mục tiêu 200.800.000 40.217.985.200 20.028,88

          Phân tích chi tiết:
         1. Phần vượt thu:
         - Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tăng do thu DT lưu không thôn 
Mộ Trạch một lần 4 năm, thu DT lưu không thôn My Cầu và DT công điền năm 
2020.
        - Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để GPMB xây dựng xưởng gỗ của hộ 
kinh doanh Nhữ Ngọc Nghiệp tại thôn Mộ Trạch.
        - Thu phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống Covid- 19 và Môi 
trường.
        - Tiền sử dụng đất tăng do đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm DCM thôn 
Trạch Xá và thôn My Cầu.
       - Lệ phí trước bạ nhà đất tăng do nhu cầu đăng ký số đỏ khi chúng đấu giá 
quyền sử dụng đất tại điểm DCM thôn Trạch Xá và thôn My Cầu.
       - Bổ sung cân đối ngân sách tăng do nhà nước hỗ trợ chi Covid- 19: 
131.000.000đ và chi công tác thú y: 12.206.000đ
      - Bổ sung có mục tiêu ngân sách tăng:
     + Nhà nước hỗ trợ chi Covid- 19: 119.000.000đ
     + Chi cho môi trường: 400.000.000đ
     + Chi phục vụ bầu cử: 157.176.000đ
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     + Chi hỗ trợ cấy lúa bằng máy: 18.200.000đ
     +  Chi giảm biên chế: 81.098.000đ
       + Nhà nước hỗ trợ chi đầu tư XDCB và XD HTKT điểm dân cư mới thôn 
Trạch Xá và thôn My Cầu: Tổng 39.360.711.200đ.
       2. Phần hụt thu:
       - Thuế VAT và thuế thu nhập DN giảm do ảnh hưởng của dịch Covid- 19

2. Việc chấp hành dự toán chi ngân sách (tổng hợp theo biểu mẫu):                                
ĐVT: Đồng

Phân tích chi tiết:
          1- Những nhiệm vụ chi thực hiện vướt dự toán:
            - Chi công tác an ninh trật tự tăng do chi phí phòng chống dịch Covid- 19.
            - Chi cho sự nghiệp môi trường tăng do chi nâng cấp, cải tạo hố rác thải 
tập trung ở 4 thôn và mua dụng cụ phục vụ vệ sinh ở các thôn, nơi công cộng.

Năm 2021TT Nội dung DT TH  % 

 Tổng chi ngân sách 5.084.000.000 79.760.566.344
I Chi thường xuyên 5.084.000.000 7.864.709.842                                                  146  ,01
1 Chi công tác dân quân tự vệ 325.000.000 300.677.953 92,52
2 Chi công tác an ninh trật tự 115.000.000 116.440.000 101,25
3 Chi sự nghiệp Văn hóa - TT 111.500.000 71.241.000 63,89
4 Chi sự nghiệp truyền thanh 52.000.000 51.248.000 98,55
5 Chi SN nông -lâm-thủy lợi- hải sản 179.500.000 73.428.000 40,91
6 Chi sự nghiệp môi trường 80.000.000 659.343.000 824,18
7 Chi sự nghiệp xã hội 360.000.000 217.458.000 60,41
8 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn 3.747.500.000 4.900.341.391 130,76
9 Chi khác 113.500.000 109.968.000 96,89
10 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 923.157.375
11 Chi kết dư sang năm sau 441.407.123
II Chi đầu tư phát triển 71.895.856.502
1 Chi đầu tư XDCB 42.157.556.000 

1.1 Chi XD đường giao thông 27.447.348.000
2.1 Chi đầu tư XD trường học 4.017.858.000
3.1 Chi XD trụ sở, nhà văn hóa 10.660.256.000
4.1 Chi sửa chữa 32.094.000
2 Chi đầu tư phát triển 29.738.300.502

1.2 Chi lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch XDNTM 293.241.000
2.2 Chi Hạ tầng điểm dân cư mới thôn Trạch Xá 14.734.471.102
3.2 Chi Hạ tầng điểm dân cư mới thôn My Cầu   14.710.588.400
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           - Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể tăng do chi phí phòng, chống dịch 
Covid- 19 và công tác bầu cử Quốc hội,  HĐND các cấp.
         2- Những nhiệm vụ chi thực hiện không hoàn thành dự toán:
         - Chi sự nghiệp Văn hóa- TT thực hiện không hoàn thành dự toán do dịch 
bệnh Covid- 19 nên không tổ chức Đại hội TDTT và Hội diễn văn nghệ không 
chuyên năm 2021.
        - Chi sự nghiệp nông- lâm- thủy lợi- hải sản thực hiện không hoàn thành dự 
toán do không thực hiện kế hoạch phun phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy 
sản đến các hộ dân trên đại bàn xã.(Đã thực hiện ở phun phòng, chống dịch 
covid- 19)
        - Chi sự nghiệp xã hội thực hiện không hoàn thành dự toán do một số cán bộ 
hưu xã già yếu nghỉ việc qua đời ngay đầu năm.
        - Một số ngành, đoàn thể còn lại thực hiện không hoàn thành dự toán là đã 
thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy- HĐND- UBND về việc tiết kiệm chi thường 
xuyên để đảo bảo kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19.

c/ Các khoản thu, chi không qua Kho bạc.
- Các khoản thu không qua Kho bạc.                   
- Các khoản chi không qua Kho bạc.                   
V. Việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương trong năm 2021:
1. Các công trình XD:

Trong  đóST
T

  
T         Tên dự án công trình Tổng mức 

đầu tư
Chi phí xây 
lắp (đồng)

Chi phí kiến 
thiết cơ bản

Đơn vị thi 
công xây lắp

1

Đường Nghinh thôn Trạch Xá; 
Đoạn từ đường thôn đi xuống 
xã đến đường từ Cổng trước đi 
sau Chùa

1.128.490.000 995.294.000 133.196.000
CT TNHH tư 

vấn XD Trường 
Minh HD

2
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
làng Tiến sỹ Mộ trạch(đoạn từ 
Km0 + 0,0 đến Km1 + 984,90)

14.705.633.000 13.331.479.000 1.374.154.000
CT TNHH sản 

xuất và XD Tân 
An

3

Nâng cấp, cải tạo đường xã Tân 
Hồng; T1: Nối từ nhà VH 
Tuyển Cử đi đường trục xã; T2: 
Đường chay quanh khu giếng 
chùa My Cầu; T3: Nối từ thôn 
My Cầu sang điểm DCM xóm 
Đông My Cầu

4.694.611.000
4.154.227.000 540.384.000

CT TNHH sản 
xuất và XD Tân 

An

4 Nâng cấp, cải tạo và XD một số 
hạng mục công trình Trường THCS6.043.595.000 5.238.080.000 805.515.000

CT TNHH SX & 
TMXD công 

trình 268
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5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
làng Tiến sỹ Mộ trạch(đoạn từ 
Km1 +984,90 đến 
Km3+168,84)

14.010.688.000 12.683.206.000 1.327.482.000
CT TNHH sản 

xuất và XD Tân 
An

6 Trường Mầm Non: HM: Cải tạo 
nâng tầng 3 nhà lớp học 2T-4P 2.531.319.000 2.076.150.000 455.169.000

CT TNHH sản 
xuất và XD Tân 

An

7

Cải tạo, nâng cấp đường GT

thôn Mộ Trạch, đoạn từ đường

trục chính UBND xã ra tỉnh lộ

394

11.939.358.000 9.814.575.000 2.124.783.000
CT TNHH sản 

xuất và XD Tân 
An

8
Cải tạo Nhà văn hoá thôn Trạch

Xá
984.973.000 851.086.000 133.887.000

CT CP tư ván 
XD & thương 
mại Việt Bắc

9

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT 
thôn My Cầu; HM: Đường bê

tông, biển chào, phá rỡ nhà trạm 
bơm

1.198.194.000 994.541.000 203.653.000
CT TNHH sản 

xuất và XD Tân 
An

10

Nâng cấp đường trục xã; HM kè lề

lề đường, xây bồn hoa, lát gạch

vỉa hè, đường bê tông đi vào bãi

rác tập kết

4.910.934.000 4.342.859.000 568.075.000
CT TNHH sản 

xuất và XD Tân 
An

11

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã;

HM; nhà khám và điều trị, sân

Lát gạch, bồn cây, vườn thuốc

nam, nhà xe, nhà chờ, kè tường,

phá rỡ nhà cũ

1.021.500.000 881.704.000 139.796.000
CT TNHH sản 

xuất và XD Tân 
An

12
Cải tạo trường mầm non, HM:

Nhà lớp học 2T-4P
1.135.800.000 924.114.000 211.686.000

CT TNHH sản 
xuất và XD Tân 

An

2. Về tình hình thanh toán vốn các công trình xây dựng:
ĐVT: Đồng

Trong  đó đã TT
ST
T

  
                Tên dự án công trình

Tổng mức 
đầu tư Đã thanh 

toán 
Số còn nợ 

đọng

Ghi chú 
(nguyên 
nhân)

             Tổng cộng  83.404.360.000 63.981.194.000 19.423.166.000

1 Xây  mới nhà lớp học 2T- 8P 
Trường Mầm Non 4.492.146.000 4.051.816.000 440.330.000
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2 Xây mới nhà lớp học 3T- 6P 
Trường Tiểu Học 3.826.046.000 3.685.353.000 140.693.000

3 XD vỉa hè, rãnh thoát nước, 
nhà mái tre trường Mầm Non 
và trường THCS 1.282.525.000 1.129.021.000 153.504.000

4 Cải tạo các phụ trợ trường THCS: 
Lát gạch sân trường- Bồn hoa 1.208.637.000 1.158.483.000 50.154.000

5 Xây nhà vệ sinh học sinh trường 
Tiểu Học 1.445.962.000 1.335.814.000 110.148.000

6 Trường THCS: HM: Phá rỡ nhà
 lớp học 2T- 6P, nhà bảo vệ, sân 
đường

5.497.602.000 4.520.176.000 977.426.000

7 Trường Tiểu Học: HM: Làm mới 
nhà cầu thép, sửa chữa nhà LH 1.210.228.000 1.085.535.000 124.693.000

8 Nâng cấp, cải tạo và XD một số 
hạng mục công trình trường THCS 6.043.595.000 1.675.709.000 4.367.886.000

9 Đường bê tông từ cổng UBND
 xã đi đường tỉnh lộ 392 1.957.000.000 1.535.000.000 422.000.000

10 Đường GT từ nhà VH thôn Mộ 
Trạch đi ra đường tỉnh lộ 394 1.950.931.000 1.879.449.000 71.482.000

11 Đường GT thôn Trạch Xá đoạn
 giáp nghĩa trang liệt sỹ xã 1.103.608.000 991.017.000 112.591.000

12 Đường bê tông trục xã, Nền, mặt 
đường, rãnh thoát nước và ATGT 3.734.682.000 3.680.808.000 53.874.000

13 Đường GT thôn Trạch Xá từ 
đoạn giáp nghĩa trang liệt sỹ xã 
về đầu làng

2.157.483.000 1.819.671.000 337.812.000

14 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã; 
HM: Tường kè, vỉa hè, vườn hao 
cổng chào và chiếu sáng

8.567.224.000 7.462.060.000 1.105.164.000

15

Đường GT xã Tân Hồng; T1: Nối từ 
xóm Tây đến xóm Đông thôn My 
Cầu; T2: Nối từ nhà VH thôn
 Trạch Xá đi thôn Quang Tiền

4.508.674.000 3.990.172.000 518.502.000

16 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
làng Tiến sỹ Mộ Trạch(Đoạn từ 
Km0 + 0,00 đến Km1 + 984,90)

14.937.008.000 12.098.703.000 2.838.305.000

17 Đường Nghinh thôn Trạch Xá 
(Đường đi nghĩa địa) 1.128.490.000 1.011.434.000 117.056.000

18

Đường GT xã Tân Hồng; T1: Nối từ 
nhà VH thôn Tuyển Cử đi đường 
trục xã; T2: Đường chạy quanh
 khu giếng chùa thôn My Cầu; 
T3: Đường từ thôn My Cầu sang 
điểm DCM xóm đông thôn My 
Cầu

4.844.611.000 210.717.000 4.633.894.000

19 Trụ sở ĐU- HĐND- UBND xã; 
HM: Cải tạo nhà làm việc 6.609.346.000 5.763.823.000 845.523.000

20 Cải tạo các hạng mục phụ trợ 
Trụ sở ĐU- HĐND- UBND xã 6.898.562.000 4.896.433.000 2.002.129.000
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VI. Việc xử lý vi phạm về đất đai:
1. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về vi phạm đất đai 

năm 2021
Trong năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản 
lý đất đai; đồng thời chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực 
thuộc kịp thời phát hiện vi phạm, chỉ đạo UBND xử lý đối với những trường 
hợp sai phạm. Vì vậy, nhìn chung công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên 
địa bàn xã đã đạt được những chuyển biến tích cực, không xảy ra tình trạng 
đơn thư khiếu nại vượt cấp, không để xảy ra những điểm “ nóng” đất đai… 

Công tác quản lý và xử lý lấn chiếm đất đai luôn được sự quan tâm của 
lãnh cấp ủy, chính quyền. Hằng năm, Đảng ủy đã ra Nghị quyết chuyên đề số 
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai. 
Đảng ủy chỉ đạo khối chính quyền thường xuyên quản lý chặt chẽ và nghiêm 
khắc trong lĩnh vực đất đai, những hiện tượng vi phạm hành chính về đất đai 
như lấn chiếm đều phải lập biên bản xử lý hành chính. Riêng đối với cán bộ, 
đảng viên ngoài hình thức xử phạt hành chính còn kỷ luật đảng, chính quyền.

 Đặc biệt, trong những năm gần đây tại địa bàn xã Tân Hồng không 
có hiện tượng giao đất trái thẩm quyền.

+ Về vi phạm, lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã : Không có
+ Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

lĩnh vực đất đai từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 trên địa bàn quản lý : 
Không có.

2. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai của địa phương 
năm 2021

Đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm 
trong năm 2021,  UBND xã đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển 
quyền sử dụng đất trái phép, lấn, chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái 
phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các 
công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và 
buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi 
phạm. 

UBND xã tăng cường lực lượng Công an xã tổ chức mật phục, tuần tra vũ 
trang nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, chỉ đạo 
cán bộ địa chính xã phối hợp chặt chẽ với các thôn trong công tác thiết lập hồ sơ 
xử lý vi phạm đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 
luật.

Trong năm 2021, qua nắm bắt của tổ tuần tra và công dân phản ánh trực tiếp 
đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm hành lang an toàn giao 
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thông: 01 trường hợp; Vi phạm lấn chiếm ao chuôm trong khu dân cư: 03 trường 
hợp.

- Công tác xử lý:
+ Lập biên bản vi phạm, yêu cầu gia đình chấp hành, không tái vi phạm.
- Việc chấp hành các trường hợp vi phạm:
+ Về trường hợp lấn chiếm ao chuôm trong khu dân cư: gia đình chấp hành 

và giữ nguyên hiện trạng
3. Những nội dung khác có liên quan đến cuộc thanh tra (nếu có) đề 

nghị UBND xã chủ động đưa vào báo cáo: Không
Trên đây là báo cáo của UBND xã Tân Hồng thực hiện Quyết định thanh tra 

số 08/QĐ-TTr ngày 17/10/2022 của Chánh Thanh tra huyện, UBND xã Tân Hồng 
cam kết nội dung báo cáo ở trên là đúng, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Kế toán ngân sách

Vũ Nhật Căng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Cường
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