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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2019/QĐ-UBND Kon Tum, ngày  19 tháng 12  năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống 

tham nhũng trên Cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin 

truyền thông của tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; 

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành của Luật Tố cáo; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, 

chống tham nhũng trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các phƣơng tiện thông 

tin truyền thông của tỉnh Kon Tum (có Quy chế kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp nhà nƣớc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BÁO/Số 07+08+09/ Ngày 09-01-2020                     31 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

QUY CHẾ 

Công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên 

Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông 

của tỉnh Kon Tum 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày  19 tháng  12  năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

1. Quy chế này quy định việc công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng 

chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử; trên các phƣơng tiện 

thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum. 

2. Những nội dung không quy định trong Quy chế này, các cơ quan, đơn vị 

căn cứ vào quy định của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

1. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

3. Thủ trƣởng các cơ quan Thanh tra nhà nƣớc; cơ quan đƣợc giao chức 

năng thanh tra chuyên ngành thuộc các cơ quan chuyên môn của tỉnh.  

4. Ngƣời đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc tỉnh. 

5. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh. 

Điều 3. Mục đích công khai. 

Việc công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trong công tác thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham 

nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên các phƣơng 

tiện thông tin, truyền thông của tỉnh nhằm: 

1. Hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, tiêu cực của một bộ 

phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng thông qua 

việc giám sát của Nhân dân và xã hội. 
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2. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp nhà nƣớc trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Cải thiện và nâng cao chỉ số tuân thủ pháp luật, chỉ số năng lực cạnh 

tranh của tỉnh. 

Điều 4. Nguyên tắc công khai. 

1. Việc công khai phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, đúng 

quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.  

2. Không công khai những nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc theo quy định 

của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

3. Nội dung công khai phải bảo đảm truyền tải đầy đủ các thông tin cơ bản 

của kết luận, kết quả xử lý; các tài liệu liên quan đến việc công khai phải đƣợc 

lập thành hồ sơ và lƣu trữ đúng quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nƣớc và các cơ quan truyền 

thông của tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc công khai và chịu 

trách nhiệm về thông tin công khai. 

 

Chương II 

HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ CÔNG KHAI 

Điều 5. Các hình thức công khai. 

1. Công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

2. Công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

3. Công khai trên Báo Kon Tum, Báo Kon Tum điện tử (KonTum online). 

4. Công khai trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum. 

5. Công khai trên Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố 

(đối với các cơ quan, đơn vị cấp huyện). 

Điều 6. Các tài liệu công khai. 

1. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra. 

a) Kết luận thanh tra, thanh tra lại, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền; 

b) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của đối tƣợng thanh tra, 

kiểm tra; 

c) Kết quả xử lý vi phạm, sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan quản lý trực tiếp đối tƣợng thanh tra, kiểm tra; của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra; 
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d) Kết quả kiểm tra của cơ quan ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra đối 

với việc thực hiện kết luận của đối tƣợng thanh tra, kiểm tra; 

2. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

a) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đã đƣợc ngƣời khiếu nại đồng ý 

với quyết định giải quyết khiếu nại đó; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 

c) Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; 

d) Kết quả xử lý các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh; 

3. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, công khai báo cáo về công 

tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 7. Nội dung công khai. 

Các cơ quan, đơn vị có thể công khai toàn văn kết luận, kết quả xử lý các 

vụ việc hoặc bằng Thông báo các nội dung cơ bản (có đầy đủ nội dung, kết quả 

thực hiện, xử lý; ưu điểm, khuyết điểm; kết luận, kiến nghị) của kết luận, kết quả 

xử lý các vụ việc. 

Điều 8. Thẩm quyền công khai. 

Việc công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng thuộc 

thẩm quyền của ngƣời ký ban hành, hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền ký ban hành 

những tài liệu, văn bản quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 9. Trình tự thực hiện công khai. 

1. Lựa chọn hình thức công khai: Ngƣời có thẩm quyền công khai có trách 

nhiệm lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai quy định tại Điều 5 của 

Quy chế này để công khai; việc lựa chọn hình thức công khai phải thực hiện 

bằng văn bản tại thời điểm ban hành hoặc đƣợc thể hiện ngay trong các văn bản 

đƣợc quy định tại Điều 6 của Quy chế này. 

2. Xây dựng thông báo kết luận, kết quả để công khai: Trƣờng hợp công 

khai bằng thông báo thì cơ quan, đơn vị; Trƣởng Đoàn thanh tra, kiểm tra; Tổ 

trƣởng Tổ kiểm tra hoặc cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ giải quyết, xử lý vụ việc 

có trách nhiệm xây dựng thông báo trình ngƣời có thẩm quyền công khai phê 

duyệt trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ngƣời có thẩm quyền chọn 

hình thức công khai. 

3. Gửi kết luận, kết quả hoặc thông báo kết luận, kết quả để công khai: 

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành kết luận, kết quả (đối với 
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việc công khai toàn văn) hoặc thông báo kết luận, kết quả để công khai (đối với 

việc công khai bằng thông báo), ngƣời có thẩm quyền công khai phải gửi kết 

luận, kết quả hoặc thông báo kết luận, kết quả đến Trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị hoặc gửi đến các cơ quan thông tin, truyền thông để công khai 

theo hình thức đã lựa chọn. 

4. Công khai kết luận, kết quả hoặc thông báo kết luận, kết quả. 

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc tài liệu đề nghị 

công khai, cơ quan, bộ phận đƣợc lựa chọn công khai có trách nhiệm kiểm tra 

lại tình trạng của tài liệu và thực hiện công khai theo quy định sau: 

a) Thời gian công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Kon Tum điện tử ít nhất là 15 ngày liên 

tục. 

b) Thời gian công khai trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thuộc tỉnh ít nhất 

02 lần liên tục. 

Điều 10. Kiểm tra, báo cáo kết quả công khai. 

1. Kiểm tra việc công khai. 

a) Các cơ quan, đơn vị đề nghị và thực hiện công khai có trách nhiệm theo 

dõi, kiểm tra nội dung, thời gian công khai để xử lý kịp thời sai sót đúng theo 

quy định; 

b) Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai của các 

cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quy chế này. 

2. Báo cáo kết quả công khai. 

a) Các cơ quan thông tin truyền thông đƣợc lựa chọn công khai có trách 

nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công khai cho cơ quan đề nghị công khai trong 

thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng thực hiện công khai; 

b) Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, các cơ quan trên địa bàn tỉnh 

có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai của cơ quan mình gửi 

Thanh tra tỉnh để tổng hợp; 

c) Chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, Thanh tra tỉnh phải báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện công khai của các cơ quan trên địa bàn 

tỉnh. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành. 
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1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hƣớng dẫn, triển khai và theo dõi thực hiện 

Quy chế này. 

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thanh 

tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định. 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vƣớng mắc, bất cập, các cơ 

quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Thanh tra tỉnh 

có trách nhiệm tổng hợp, tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ 

sung theo quy định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


