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BÁO CÁO
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng năm 2014
Thực hiện Văn bản số 531/TTr-P4 ngày 21/10/2014 của Thanh tra tỉnh Bình
Định về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống
tham nhũng năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo như sau:
A. CÔNG TÁC THANH TRA.
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng chống tham nhũng trong năm 2014 của Sở TNMT là thanh tra, kiểm tra
việc chấp hành và thực hiện pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài
nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và thanh tra việc
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số
phòng, đơn vị thuộc Sở, cụ thể:
- Thanh tra hành chính về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao;
trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí đối với Trung tâm Quan trắc môi
trường.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham
nhũng đối với Chi cục Biển và Hải đảo.
- Thanh tra tổng hợp trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài
nguyên nước đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn.
- Thanh tra về công tác Bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa
bàn phường Bùi Thị Xuân và phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
- Thanh tra hậu kiểm việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi
trường, tài nguyên nước đối với các doanh nghiệp khai thác titan trên địa bàn tỉnh.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA.
1. Thanh tra hành chính.
Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STNMT Quyết định thành lập Đoàn
Thanh tra hành chính đối với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Sở
Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KLSTNMT ngày 17/10/2014 như sau:
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đúng chức
năng nhiệm vụ được Nhà nước giao, thực hiện tương đối tốt các quy định, quy chế

của cơ quan, đơn vị; hàng năm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chỉ
tiêu pháp lệnh được giao .
- Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện công khai minh bạch, đúng quy định;
công tác phòng chống tham nhũng được lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quan tâm,
quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện; qua thanh tra chưa
phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về
thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; thời điểm thanh tra không có đơn thư
khiếu nại, tố cáo đối với đội ngũ công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị.
- Trung tâm thực hiện đúng qui định chế độ, chính sách pháp luật của Nhà
nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động thu, chi tiêu
tài chính; hàng năm báo cáo rõ ràng, minh bạch về các nguồn thu, khoản chi; thực
hiện thanh quyết toán đúng quy định; hàng năm các cơ quan chức năng đã kiểm
tra, giám sát thẩm định thanh quyết toán, chưa phát hiện vi phạm quy định của
pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
Yêu cầu:
- Việc phối hợp của Trung tâm với các cơ quan đơn vị chức năng (Thanh
tra, cảnh sát môi trường,...) trong công tác lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng
môi trường còn hạn chế. Yêu cầu Trung tâm phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi
trường, Thanh tra Sở hàng năm xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn kinh phí sự
nghiệp môi trường phục vụ cho công tác thanh tra, thực hiện lấy mẫu, phân tích
đánh giá, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Trung tâm tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cán bộ
công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách, quy
định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong công tác phòng chống,
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Thanh tra chuyên ngành.
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra.
Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 24 cuộc, cụ thể:
+ Thanh tra việc sử dụng đất công ích tại 02 huyện Vân Canh và Tuy
Phước.
+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường đối với các
tổ chức trên địa bàn huyện Phù Cát.
+ Thanh tra về công tác Bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên
địa bàn phường Bùi Thị Xuân và phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
+ Thanh tra tổng hợp trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài
nguyên nước đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn.
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+ Kiểm tra việc sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
và một số vị trí đất khác sử dụng không hiệu quả.
+ Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp
được cấp phép khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh.
+ Kiểm tra các doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác titan theo Giấy phép
do UBND tỉnh cấp.
+ Kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Gạch Tuy nen.
+ Kiểm tra việc sử dụng đất của Cửa hàng xăng dầu HTX NN Ân Tín II.
+ Kiểm tra và xử lý việc lấn chiếm đất tại Cửa hàng xăng dầu của Công ty
TNHH TM TH Việt Hưng tại xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân.
+ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ
phần May Bình Định.
+ Kiểm tra Nhà máy chế biến dăm gỗ của Công ty Thuận Tín theo chỉ đạo
của UBND tỉnh.
+ Kiểm tra DNTN Quy Long sử dụng đất chứa bột đá tại xã Phước Mỹ.
+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định về thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình
Định.
+ Kiểm tra việc khai thác đá tại núi Hòn Chà, thành phố Quy Nhơn.
+ Kiểm tra Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc khai thác cát trái phép trên
sông Hà Thanh.
+ Kiểm tra giám sát việc hoàn thổ, trồng rừng phục hồi môi trường đối với
các Doanh nghiệp khai thác titan trên địa bàn xã Mỹ Thành.
+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xử lý hậu quả sự cố tràn dầu
ngày 07/7/2013.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác
Bảo vệ môi trường đối với 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Công ty TNHH Ánh
Kim; Công ty TNHH Bình Sơn; DNTN Vân Trường; Xí nghiệp chế biến gỗ và lâm
sản Mỹ Nguyên; DNTN TM Hoàng Nhân; DNTN TM Nhung; Công ty TNHH SX
TM DV Thịnh Phú; DNTN An Kim và Công ty TNHH SX đá và xây dựng Ánh
Sinh.
+ Tham gia Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình bố trí và sử dụng đất
của các doanh nghiệp trong 02 Cụm CN Quang Trung và Nhơn Bình.
+ Tham gia Tổ kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của các hộ dân bị thu
hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 1D, thành phố Quy
Nhơn.
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+ Tham gia Tổ công tác kiểm tra, đề xuất xử lý hành chính đối với sai phạm
về đất đai tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn do UBND thành phố chủ
trì.
+ Tham gia Tổ giải quyết tố cáo về đất đai của Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Bình
Định.
+ Tham gia với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
đối với Công ty TNHH Mai Long và Công ty Cổ phần SX và TM Duyên Hải.
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:
Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối
với 13 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 123.750.000 đồng, trong đó:
- Xử phạt về lĩnh vực môi trường với 9 trường hợp với tổng số tiền là
105.000.000 đồng về các hành vi vi phạm: Không thực hiện chương trình, quan
trắc giám sát môi trường theo quy định, không thực hiện đầy đủ các nội dung đã
cam kết trong hồ sơ môi trường được duyệt, đổ thải, chôn lấp chất thải rắn thông
thường không đúng nơi quy định…;
- Xử phạt về đất đai với 3 trường hợp với tổng số tiền là 3.750.000 đồng về
các hành vi vi phạm: lấn chiếm thêm diện tích đất trong quá trình hoạt động, Sử
dụng đất khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai theo quy định.
- Xử phạt về khoáng sản với 01 trường hợp với số tiền 15.000.000 đồng về
hành vi vi phạm khai thác cát khi giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn.
Ngoài ra, Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với 5 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai và môi trường của các đơn vị
khác chuyển hồ sơ kiểm tra cho Thanh tra Sở xử lý theo thẩm quyền với tổng số
tiền 123.250.000 đồng.
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT.
Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra: Hoàn thành 03 cuộc thanh tra theo kế
hoạch năm 2014 và hoàn thành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; qua thanh tra,
kiểm tra đã đưa ra biện pháp xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các tổ chức,
cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về Tài nguyên và môi trường.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại:
Thực hiện chưa kịp tiến độ kế hoạch thanh tra, đến nay đã tiến hành 03 cuộc
thanh tra theo kế hoạch năm 2014, còn lại 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch (Thanh tra
việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Chi
cục Biển và Hải đảo và Thanh tra hậu kiểm việc chấp hành pháp luật về khoáng sản,
đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các doanh nghiệp khai thác titan
trên địa bàn tỉnh) sẽ tiến hành vào 02 tháng cuối năm.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA
NĂM 2015.

4

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của Sở TNMT là thanh tra, kiểm tra
việc chấp hành và thực hiện pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài
nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và thanh tra việc
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số
phòng, đơn vị thuộc Sở, cụ thể:
- Thanh tra hành chính về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao;
trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí đối với một đơn vị trực thuộc Sở.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham
nhũng đối với một đơn vị trực thuộc Sở.
- Thanh tra tổng hợp trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài
nguyên nước đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn một huyện trong tỉnh.
- Thanh tra về công tác Bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa
bàn một huyện trong tỉnh.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường
đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Thanh tra hậu kiểm việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ
môi trường, tài nguyên nước đối với các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn
tỉnh.
B. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ,
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
1. Công tác tiếp công dân.
a) Kết quả tiếp công dân:
- Tổng số lượt tiếp: 67 lượt tiếp công dân với 99 lượt người của 59 vụ việc
khiếu nại.
- Số lượt đông người: 02 lượt
- Số lượt tiếp dân khiếu nại, tố cáo nhiều lần: không.
Tham gia tiếp và giải quyết đơn khiếu nại của công dân tại Phòng tiếp dân
UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.
b) Nội dung tiếp công dân: 63 lượt tiếp liên quan đến lĩnh vực đất đai; 04
lượt tiếp liên quan đến lĩnh vực môi trường, khoáng sản.
2. Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo.
a) Tổng số đơn thư tiếp nhận: 278 đơn
- Số đơn thư nhận trong kỳ: 270 đơn
- Số lượng đơn thư tồn đọng từ năm trước chuyển sang: 08 đơn (đơn thuộc
thẩm quyền).
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b) Phân loại đơn:
+ Theo loại đơn: 247 đơn khiếu nại; 16 đơn tố cáo; 15 đơn kiến nghị, phản
ánh.
+ Theo nội dung: 273 đơn thuộc lĩnh vực hành chính; 05 đơn tố cáo tham
nhũng.
+ Theo thẩm quyền: 219 đơn không thuộc thẩm quyền; 59 đơn thuộc thẩm quyền.
+ Theo trình tự giải quyết: 186 đơn chưa được giải quyết; 92 đơn đã được
giải quyết lần đầu.
c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được:
- Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 01 đơn;
- Số đơn thư làm văn bản hướng dẫn đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm
quyền giải quyết: 06 đơn.
- Số đơn thư thuộc thẩm quyền: 59 đơn.
- Số đơn lưu do trùng lắp, đơn đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải
quyết, đơn nặc danh, đơn không rõ địa chỉ…: 212 đơn.
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.
- Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao Sở tham mưu
báo cáo: 59 đơn. Trong đó, Sở TNMT đã có báo cáo kiểm tra xác minh đề xuất
UBND tỉnh giải quyết 52 vụ việc khiếu nại; còn lại 07 vụ việc khiếu nại đang
trong thời gian kiểm tra xác minh.
- Trên cơ sở 52 vụ việc đã có báo cáo của Sở TNMT, UBND tỉnh đã ban
hành 18 Quyết định giải quyết khiếu nại và cả 18 vụ việc đều là khiếu nại sai.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
- Ưu điểm:
Trong quá trình kiểm tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo cán bộ được
phân công thụ lý vụ việc luôn lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực
tài nguyên và môi trường đến người dân, nâng cao hiểu biết của người dân về
pháp luật, từ đó vận động người dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Một số vụ việc khiếu nại, sau khi được cán bộ thụ lý giải thích các văn bản pháp
luật, người khiếu nại đã xin rút đơn khiếu nại.
Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao cho Sở
Tài nguyên và môi trường báo cáo đề xuất, Lãnh đạo Sở đã phân công cán bộ kiểm
tra, xác minh thu thập hồ sơ tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh giải quyết
đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế. Một số vụ
việc khiếu kiện về đất đai và môi trường phức tạp đông người, Sở đã phối hợp tốt với
các ngành, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm.
- Tồn tại, hạn chế:
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:
Trong tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, số vụ việc
được giao nhiều trong khi cán bộ thì ít so với yêu cầu, một số đồng chí còn trẻ,
kinh nghiệm chưa nhiều nên giải quyết một số vụ việc còn chậm.
Trong phối hợp để giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu
kiện liên quan đến nhiều địa phương và nhiều ngành thì sự hiểu biết và áp dụng
pháp luật của cán bộ các cấp các ngành cũng còn có những điểm khác nhau,
tục

nại, xử lý nhiều vụ việc cụ thể còn chưa dứt điểm.
C. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ
trƣơng, chính sách, pháp luật về PCTN.
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN.
Hàng năm, Giám đốc Sở đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, trong đó phân công rõ từng cán
bộ phụ trách, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
b) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN:
Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cán
bộ, công chức về Luật PCTN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN,
các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Thanh tra Chính phủ, các văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh về công tác PCTN, kê khai tài sản; Luật Tiếp công dân, Luật
xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai và các Nghị định thi hành Luật Đất đai năm
2013.
Công tác tuyên truyền về PCTN được thực hiện lồng ghép với quá trình triển
khai các cuộc vận động lớn của Đảng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống trong cán bộ, công chức, đảng
viên.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.
- Căn cứ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng về các nội dung
phải công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, Lãnh đạo Sở TNMT đã thực
hiện nghiêm các nội dung về công khai minh bạch về tình hình tài chính của cơ
quan hàng năm (tại Hội nghị cán bộ công chức), chấp hành nghiêm công tác kiểm
toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định
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công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; công tác tuyển dụng, đào
tạo, bổ nhiệm cán bộ, nâng lương.
- Thực hiện công khai, minh bạch của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong
lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Các nội dung cần công khai minh bạch được
công khai thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và
Môi trường và thông báo quy trình các thủ tục hành chính trên Website của Sở
TNMT.
b) Việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn.
Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và thực hiện
Quy chế chi tiêu nội bộ. Cơ quan Văn phòng Sở thực hiện nghiêm chế độ khoán
chi hành chính, hàng năm có tiết kiệm chi góp phần cải thiện đời sống công chức,
viên chức. Các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, trang trải một phần
hoặc trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên.
c) Việc xây dựng, thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và
chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy chế làm việc, quy định rõ ứng
xử của cán bộ công chức với các tổ chức, cá nhân khi đến Sở liên hệ công tác, thực
hiện dịch vụ hành chính công, hoặc khi thi hành công vụ.
Từ đầu năm đến nay, Sở không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy
tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và cũng chưa thực hiện việc luân chuyển
vị trí công tác trong Sở TNMT.
d) Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên
chức.
Công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân được triển khai thuận lợi, cán bộ
công chức thuộc diện kê khai tài sản đã chấp hành nghiêm các quy định về minh
bạch tài sản, thu nhập cá nhân. Cuối năm 2013 Sở TNMT đã tiến hành kê khai,
minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân đối với 86 cán bộ công chức.
e) Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra
tham nhũng:
Quy chế làm việc của Sở đã quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong
Ban Giám đốc Sở, các trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong việc
thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai
phạm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc thực hiện thanh tra về trách
nhiệm của người đứng đầu, trong năm qua, Sở chưa có cán bộ, công chức nào có biểu
hiện tham nhũng nên không tổ chức xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.
f) Công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý:
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Sở đã kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở TNMT theo cơ
chế một cửa. Qua đó, thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành
chính trên các lĩnh vực do Sở quản lý tại một địa điểm duy nhất, đồng thời Sở đã
triển khai xây dựng Bộ Thủ tục hành chính trên lĩnh vực TNMT thuộc thẩm quyền
cấp tỉnh và đã công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin
điện tử của Sở. Qua đó, đã góp phần hạn chế tham nhũng. Bên cạnh đó, Sở đã vận
hành Văn phòng điện tử góp phần giải quyết nhanh công việc, tiết kiệm chi phí
hành chính.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.
Qua kiểm tra nội bộ cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, Sở chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng.
II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.
Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của
các tổ chức và cá nhân, trong khi đó các văn bản quy phạm pháp luật của ngành
thường xuyên sửa đổi, bổ sung; tình hình vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng
sản vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn
chế, còn nhiều vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư, việc lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra, việc cấp giấy chứng nhận đất ở tại
đô thị còn chậm, việc khiếu nại tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai phức
tạp và chiếm tỷ lệ cao. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và khai
thác khoáng sản còn hạn chế, một số doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường chưa
được xử lý gây bất bình trong nhân dân. Tuy nhiên, qua công tác tự kiểm tra, giám
sát nội bộ và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
trong ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014 chưa phát hiện hành vi
tham nhũng và chưa phát hiện được hành vi nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công
chức trong thực thi nhiệm vụ phải xử lý.
Có được kết quả đó là nhờ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở đã quan tâm lãnh đạo thực
hiện công tác PCTN, cán bộ công chức tự giác chấp hành và thực thi nhiệm vụ đúng
quy định pháp luật. Bên cạnh đó, việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan;
công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM
NHŨNG TRONG NĂM 2015.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ công chức của Sở về PCTN, kê
khai tài sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến tổ chức và
công dân để nắm rõ các quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính, từ đó
góp phần phòng ngừa tham nhũng.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Bộ Thủ tục hành chính trên lĩnh vực TNMT
thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã nhằm đơn giản hóa các loại thủ tục theo quy định
của pháp luật, giảm bớt phiền hà cho tổ chức và công dân.
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Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác PCTN
trong đó tăng cường vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan báo
chí, truyền thông trong việc phát hiện tham nhũng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường, kính báo cáo
Thanh tra tỉnh Bình Định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Thanh tra tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, TTRA, AT.3.

(đã ký)

Đặng Trung Thành
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