
UBND TỈNH KON TUM 

QUỸ BẢO VỆ VÀ  

PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-QBVPTR Kon Tum, ngày       tháng 9 năm 2020  

 

BÁO CÁO  

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 

(Từ ngày 11 tháng 8 năm 2020 đến ngày 10 tháng 9 năm 2020) 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-NC ngày 05 tháng 9 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 

số 03/2013/TT-TTCP; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8; 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thanh tra 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách, trực thuộc UBND tỉnh; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp 

công lập; không có đơn vị trực thuộc và không có chức năng thanh tra. 

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

2.1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân:  

- Phòng Hành chính là bộ phận thường trực tiếp công dân của Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh; có trách nhiệm tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổng 

hợp, tham mưu Giám đốc chỉ đạo giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. 

- Trong kỳ báo cáo không có các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo 

phải giải quyết. 

 b) Nội dung tiếp công dân: Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị có nội dung liên quan đến Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, về 

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế và các nội dung 

liên quan khác thuộc thẩm quyền. Hướng dẫn hoặc chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, 

phán ánh, kiến nghị có nội dung không thuộc thẩm quyền tới nơi thuộc thẩm 

quyền để được giải quyết (nếu có). 

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Trong kỳ báo cáo không có 

vụ việc xử lý qua tiếp công dân. 
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2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

a) Tiếp nhận (số đơn tiếp nhận trong kỳ, đơn chưa được xử lý kỳ trước 

chuyển sang): Không. 

b) Phân loại đơn: Không. 

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: Không. 

2.3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền: Không. 

2.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo: Không 

2.5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo: Không. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

3.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm 

của bộ, ngành, địa phương 

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:   

 Định kỳ hàng tháng, cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình và phối hợp 

với lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các 

chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, trong đó có các nội dung về công tác 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, 

chống tham nhũng: Không. 

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng:  

Phòng Tổ chức-Kế toán là phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu cho 

Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ban hành, xử lý những vấn đề có 

liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và đảm bảo việc kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, hiệu quả của công tác kiểm 

tra, giám sát góp phần nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan.  

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tăng cường công tác tự 

kiểm tra, giám sát; kịp thời ngăn chặn, báo cáo, tham mưu xử lý các hành vi 

tham nhũng, lãng phí (nếu có) xảy ra. 

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Không. 

3.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
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a) Thường xuyên thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị tuyên truyền hàng tháng của cơ 

quan; Thủ trưởng cơ quan, kế toán trưởng công khai, minh bạch trong quản lý 

và sử dụng các nguồn kinh phí; tình hình tài chính, chi tiêu, thu nhập tăng 

thêm; tổ chức bộ máy, nhân sự... tình hình giải quyết các chế độ, quyền lợi và 

trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến người lao động. Từ những nội dung công 

khai dân chủ, minh bạch này, công chức, viên chức, người lao động đã nắm 

được và đã thống nhất, đồng tình với kết quả quản lý, sử dụng kinh phí của cơ 

quan, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị xảy ra.  

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và 

thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo đúng quy định của 

pháp luật; thực hiện chi tiêu, mua sắm tuân thủ theo quy định về trình tự, thủ 

tục, đảm bảo tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu công tác... không xảy ra tiêu cực , tham 

nhũng. Việc thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ góp phần thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí để tăng thu nhập chính đáng cho công 

chức, viên chức và người lao động; nâng cao hiệu suất lao động, trách nhiệm của 

công chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

được giao. 

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không. 

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức: Được thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên theo quy định; chưa có 

trường hợp vi phạm xảy ra đến mức phải nhắc nhở, có ý kiến phản ánh của nhân 

dân, ảnh hưởng đến mỹ quan hoặc văn hóa công sở. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định: đã thường xuyên chuyển đổi các vị 

trí công tác có thể chuyển đổi được.  

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Thu nhập 

hàng năm của công chức, viên chức, người lao động được công khai minh bạch; 

kê khai với cơ quan chức năng đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách: Trong kỳ báo cáo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh không  

xảy ra hành vi tham nhũng; vì vậy, không có trường hợp xem xét, xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính:  

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là một tổ chức tài chính nhà nước trực 

thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng 

các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức, hoạt 

động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập nên không có thủ tục hành chính. 
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Tuy nhiên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh không ngừng cải cách thủ tục 

nghiệp vụ theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản thuận tiện và rút ngắn 

thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được phục 

vụ tốt nhất; thực hiện tốt quy chế, quy định, đạo đức nghề nghiệp; có thái độ ân 

cần, phục vụ tốt nhân dân và các đơn vị, tổ chức đến làm việc, không gây phiền 

hà, tiêu cực, nhũng nhiễu, giải quyết công việc đúng pháp luật, không có phản 

ánh hoặc đơn thư khiếu nại. 

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Sử dụng mạng Lan; Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice... 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện 

trả lương, công tác phí cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

và tất cả các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên khác... qua tài 

khoản ngân hàng; việc chi trả tiền DVMTR và giải ngân tiền trồng rừng thay thế 

cũng được chuyển qua hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước cho các chủ rừng, 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt từ năm 

2019, tiền dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư thôn được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển khoản 

vào tài khoản của từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. 

3.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa 

phương:  Trong kỳ báo cáo, không phát hiện trường hợp tham nhũng. 

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Không.  

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không. 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không. 

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không. 

3.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng: Không. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2020 

1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân tại trụ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

theo đúng quy định của pháp luật; không để tình trạng đơn giải quyết tồn đọng 

kéo dài, quá hạn và vượt cấp (nếu có). 

- Nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu đơn vị trong công tác điều 

hành đơn vị, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… 
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2. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập cho đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan các quan điểm, chủ trương, mục tiêu về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: 

kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động; 

công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo quy định... 

nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực hiện giám sát các lĩnh 

vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: tài chính kế toán, tổ chức…; 

- Phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc 

quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên 

chức và người lao động, đặc biệt là việc tuân thủ, chấp hành chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, kính báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc; 

- Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, TC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Thanh Hoàng 
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