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Kết quả họp kiểm điêm tập thể,

cá nhân sau thanh tra tại Kết luận
số 01/KL-TTr ngày 06/01/2022
củaThanh tra tỉnh
Kính gửi: Thanh tra huyện.
Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử
lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Công văn số 815-CV/HU, ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận sau thanh tra;
Phòng Nội vụ báo Thanh tra huyện kết quả tổ chức họp kiểm điêm tập thể, cá
nhân sau thanh tra tại Kết luận số 01/KL-TTr ngày 06/01/2022 củaThanh tra tỉnh,
cụ thể như sau:
1. Kết quả, tiến độ khắc phục các kiến nghị của các đơn vị
- Về việc triển khai thực hiện kiểm điểm: Ủy ban nhân dân huyện đã ban
hành Công văn số 247/UBND-TTr, ngày 08/02/2022 của UBND huyện Tu Mơ
Rông về việc triển khai thực hiện kết luận sau thanh tra, trong đó yêu cầu khắc
phục các nội dung về xử lý hành chính và xử lý kinh tế đối đối với các đơn vị
gồm Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban quản lý DAĐTXD huyện, Trường Tiểu học xã
Đăk Hà; trường Mầm Non xã Đăk Hà; UBND xã Ngọk Lây; UBND xã Đăk Hà;
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Đối với xử lý hành chính: Các đơn vị đã hoàn thành nội dung họp kiểm
điểm đối với tập thể, lãnh đạo và cá nhân có sai phạm theo kết luận Thanh tra.
+ Đối với xử lý kinh tế: Các đơn vị đã khắc phục hết số tiền sai phạm theo
Kết luận Thanh tra.
2. Kết quả tổ chức họp kiểm điểm của UBND huyện
- Ngày 15/4/2022, phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện đã tổ chức họp
kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến kiến nghị Thanh tra tỉnh tại
Kon Tum Kết luận số 01/KL-TTr ngày 06/01/2022 theo đúng trình tự tại khoản 3,
Điều 26 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. Trong đó đã tập trung phân tích,
đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của
các đơn vị. Các đơn vị được thanh tra đã nhìn nhận được những tồn tại, thiếu sót
trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt là công tác đầu tư xây dựng, tài
chính kế toán, thời gian qua cũng nghiêm túc và cố gắng khắc phục những kiến
nghị của Thanh tra tỉnh cũng như chỉ đạo của UBND huyện. Do đó, UBND huyện
thống nhất kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để vừa răn đe,

nhắc nhở và phù hợp với kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại khoản 2, Điều IV của
Kết luận số số 01/KL-TTr ngày 06/01/2022, cụ thể:
+ Đối với tập thể: Kiểm điểm và đề nhị rút kinh nghiệm đối với tập thể Văn
phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính
- Kế hoạch huyện, Ban quản lý DAĐTXD huyện, Trường Tiểu học xã Đăk Hà;
trường Mầm Non xã Đăk Hà; UBND xã Ngọk Lây; UBND xã Đăk Hà; phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông.
+ Đối với cá nhân:
* UBND xã Ngọk Lây: Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã; Ông
Nguyễn Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã; ông A Thăm, Chủ tịch UBMTTQVN
xã; ông A Mới, Phó Chủ tịch HDND xã; ông A Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã;
bà Y Vét, Chủ tịch Hội LHPN xã; ông A Mốc, Bí thư Đoàn xã; ông Nguyễn Văn
Đang, Chánh Văn phòng HĐND-UBND (nguyên Chủ tịch xã); Bà Nguyễn Thị
Thanh Tâm, công chức thanh tra huyện (nguyên kế toán xã Ngọk Lây).
* UBND xã Đăk Hà: ông A Lý, Bí thư Đảng ủy (nguyên Chủ tịch UBND
xã); bà Y Hương, Chủ tịch UBMTTQVN xã; ông Đương Thái Khoa, Trưởng
phòng NN&PTNN huyện (nguyên Chủ tịch xã).
* Văn phòng HĐND-UBND huyện: Ông Cáp Văn Hoàng, Chánh Văn phòng
Huyện ủy (nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện); bà Phạm Thị Hằng,
chuyên viên; ông Trịnh Trọng Khương, Giám đốc Trung tâm MT&DVĐT huyện:
(nguyên kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện).
* Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện: Ông Nguyễn Hải
Nam, Phó Trưởng ban Dân vận huyện ủy (nguyên Trưởng phòng); bà Nguyễn Thị
Liên, chuyên viên.
* Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện: Ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng;
ông Nguyễn Đình Tý, Chuyên viên.
* Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Ông Ngô Văn Cường, Giám
đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Ông Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc
(nguyên cán bộ kỹ thuật).
- Các đơn vị trường học: Bà Nguyễn Thị Thìn, Hiệu trưởng trường Mầm non
xã Đăk Hà; ông Bạch Thế Hùng, Hiệu trưởng trường PTDT BT TH xã Đắk Sao
(nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Đắk Hà); ông Lê Anh Sơn, Hiệu trưởng
trường Tiểu học xã Đắk Tờ Kan (nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Đắk
Hà); bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Đắk Hà.
Phòng Nội vụ báo để Thanh tra huyện biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

Nguyễn Thị Vân

