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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
tháng 12 năm 2014 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trƣờng
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra của Thanh tra Sở năm 2014; Kế hoạch thanh tra của ngành. Thanh tra Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định kính báo cáo kết quả công tác thanh tra,
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 như sau:
A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014.
I. CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI TỐ
CÁO.
1. Công tác tiếp dân
Trong tháng 12 năm 2014, Thanh tra Sở đã tiếp 01 lượt người liên quan đến 1
vụ việc khiếu nại trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Tham gia tiếp và giải quyết đơn khiếu nại của công dân tại Phòng tiếp dân
UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.
2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thƣ khiếu nại tố cáo
2.1 Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư
- Tổng Số đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận trong tháng: 28 đơn, trong đó:
+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 23 đơn, bao gồm: 20 đơn khiếu nại về đất đai
(khiếu nại về giao đất: 01 đơn; khiếu nại về thu hồi đất: 04 đơn; khiếu nại về hỗ trợ,
đền bù, bồi thường: 07 đơn; khiếu nại về tranh chấp đất: 03 đơn; khiếu nại về cấp
giấy chứng nhận: 05 đơn); 01 đơn khiếu nại về khoáng sản; 01 đơn tố cáo về môi
trường; 01 đơn tố cáo về đất đai.
Trong 23 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền thì Thanh tra Sở TNMT
đã làm 07 Phiếu hướng dẫn, hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm
quyền để giải quyết, còn lại lưu đơn đối với 16 đơn.
+ Đơn thuộc thẩm quyền nhận trong tháng: 05 đơn ( khiếu nại về xin thuê đất:
01 đơn; khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 03 đơn; khiếu nại về đòi lại đất:
01 đơn).
2.2. Phân loại đơn:
+ Theo lĩnh vực: 26 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai; 01 đơn liên quan đến
lĩnh vực môi trường và 01 đơn liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.
+ Theo loại đơn: 26 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo.
+ Theo thẩm quyền: 23 đơn không thuộc thẩm quyền; 05 đơn thuộc thẩm quyền.
+ Theo trình tự giải quyết: 08 đơn đã được giải quyết lần đầu; 20 đơn chưa được
giải quyết.

2.3. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được:
- Số đơn lưu: 16 đơn
- Số đơn làm phiếu hướng dẫn: 07 đơn
- Số đơn đủ điều kiện xử lý: 05 đơn.
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:
Đơn thuộc thẩm quyền nhận trong tháng 12 : 05 đơn.
Đơn thuộc thẩm quyền tháng trước chuyển sang: 07 đơn.
Tổng cộng đơn thuộc thẩm quyền phải kiểm tra, xác minh: 12 đơn; đã có Báo
cáo 05 đơn. Còn lại 07 đơn đang trong thời gian kiểm tra xác minh và chuyển sang
tháng 01 năm 2015.
Trên cơ sở các Báo cáo Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu
nại, tố cáo; trong tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành 13 Quyết định, Văn
bản giải quyết, trong đó có 01 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại do người
khiếu nại xin rút đơn; 01 Văn bản thông báo cho người khiếu nại biết vụ việc thuộc
thẩm quyền giải quyết của tòa án; còn lại 11 vụ việc khiếu nại đều là khiếu nại sai.
II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
1. Chủ trì các cuộc thanh tra, kiểm tra:
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
đối với Chi cục Biển và Hải đảo- trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Kiểm tra hậu kiểm việc thực hiện hoàn thổ, phục hồi môi trường đối với các
doanh nghiệp khai thác titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.
- Kiểm tra 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho mở rộng
mặt bằng nhà máy chế biến đá granite tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà, phường
Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.
B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015:
1. Công tác tham mƣu giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức tốt công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết
khiếu nại, tố cáo. Tiến hành kiểm tra, xác minh kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo đúng thời gian quy định và đạt hiệu quả.
2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trƣờng:
- Tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai,
môi trường, tài nguyên nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Thanh tra
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2014 và kế hoạch công tác
tháng 01 năm 2015 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, kính
báo cáo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
CHÁNH THANH TRA
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ TNMT;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: TTRA. AT.3.
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