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CUA BAN TEUJONG VJ TINH UY 
v tang cu'ô'ng str lânh dto cüa Bang di v&i cong tác thanh tra 

Trong nhü'ng nàm qua, các cap üy, chInh quyên dà quan tam lãnh dao, 
chi dao,  to chirc thirc hin nhim vii cong tác thanh tra, dt duçic nhung kêt 
qua tich circ. Thanh tra tinh, các dan vj có chñc näng thanh tra dà chü tr9ng 
xây dirng chuo'ng trInh, ké hoach thanli tra, t.p trung vào nhng linh virc 
tr9ng diem, nhy cam, d nay sinh tiêu circ, các van dé birc xüc ma du 1un 
xä hi quan tam; ni dung thanh tra ca bàn dáp rng duçxc yêu câu quàn 1 nhà 
rnrc trén dia bàn. Qua thanh tra dà phát hin, xü 1 nhiêu sai phm, kjp thoi 
kiên nghj thu hôi tiên, tài san vi phm np ngãn sách nhà ntróc, gop phân 
quan tr9ng vào cong tác phông, chOng tham nhüng, lang phi, nâng cao hiu 
lirc, hiu qua hoat dQng quân 1 nhà nuó'c, dam bào igi Ich cüa Nhà nu&c, 
quyên và 1çi Ich hcp pháp cüa ca quail, tO chiirc, cá nhân, tao  môi truè'ng 
thun 1çi cho phát triên kinh tê - xä hi. 

Tuy nhiên, cong tác thanh tra can bc l mt s tn tai, han ch nhu: 
Thanh tra cong vii, thanh tra trách nhim cüa ngui dCrng dâu con It; mOt  sO 
cuc thanh tra triên khai cOn chm, chat 1ung chua Gao; vic phát hin, xir l' 
sal pham qua thanh tra chua phàn ánh day dü thrc trng, tlnh hInh, trong do 
cO vic phát hin tham nhQng cOn h?n  chê; so vçi vic có sai phm chuyên Co 
quan diêu tra con It; mOt so da phuang, don vj chua gän chit chë gi0a cong 
tác thanh tra vó'i cong tác phOng, chông tham nhQng, lang phi; chua quan tam 
kiên nghj khc phic nht1ng so' h, bat cp cüa chInh sách, pháp lut trong các 
linh virc quàn l nhà nu'ó'c... Vic thrc hin kêt lun thanli tra, kiên nghj th l 
sau thanh tra, xir 1 sai phm có vic chua nghiêm; chi dao  kiêm diem lam rO 
trách nhim cüa tO chrc, cá nhan vi phm ho.c xtr l trong mOt  sO trung hcip 
chua tucmg xirng vó'i hành vi, miirc dO saipham. Sir phOi hçip giQa Ca quan 
thanh tra vó'i các co' quan có cht'rc näng kiêm tra, giám sat, kiem toán và vi 
các ca quan tu pháp có mt cOn han  chê. 

Nhtng han  ch néu trên là do mOt  s cp üy, chInh quyn, nguOi düng 
dâu don vj chua quan tam dung mrc den cOng tác thanh tra. COng tác tuyên 
truyên, phO biên pháp lut ye thanh tra và phOng chông tham nhüng chua sâu 
rng. DOi  ngü can bO lam cOng tác thanh tra mOt  sO dja phuong, dma vj cOn 
thiêu On djnh; trInh dO,  näng lc, bàn linh ciia mOt  sO can bO thanh tra chua 
dáp irng duçic yêu câu nhim vii trong tInh hInh mO'i, MOt so quy djnh cüa 
pháp luat ye cong tác thanh tra cOn bat cap, chua phü h9'p thirc tiên. 
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D nâng cao hcm na hiu 1rc, hiu qua cong tác thanh tra trong tInh 
hInh mâi, Ban Tth.thng vi Tinh Uy yêu cu các cp üy, chInh quyên, các sO', 
ban, ngành, Uy ban Mt trn T quc và các t chxc chInh tr - x hi tang 
cithng lành d.o, chi d?.o,  thirc hin t& mt s nhim vçi, giài pháp sau: 

1. Dy mnh cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit và t chirc thi.rc 
hin nghiêm tüc, hiêu qua các chi truang cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut 
cüa Nhà nuO'c v thanh tra; thu'O'ng xuyên nâng cao nhn thirc, xác djnh rO 
vai trô, trách nhim cüa cp üy, t chirc dãng, chInh quyn và nguO'i dt'rng 
du ca quan, da phuo'ng, dcrn vj trong länh do, chi do hoat dng thanh tra, 
xác dinh thanh tra là cong ci quan trçng, thuO'ng xuyên cüa cOng tác quân 1 
nhà nuó'c, quân 1~r x hi; qua thanh tra trng buO'c chn chinh, nâng cao hiu 
1irc, hiu qua cüa cong tác quàn l nhà nu'O'c trên các linh virc, gop phn tich 
cuc vào viêc thuc hiên các nhiêm vu chInh trj cüa tinh. 

2. Di rnó'i, nâng cao chit lu'çrng xây dimg và thirc hin k hoach thanh 
tra hang näm theo huó'ng bao quát các lTnh virc quãn l nhà nuO'c nhung có 
tr9ng tam, tr9ng dim, barn sat dnh hirO'ng cña tinh, cüa ca quan thanh tra 
cap trên và yêu câu cong tác länh dao,  quãn l' cña trng c.p, tfrng ngành; 
khc phiic tInh trng chng chéo trong vic trin khai các cuc thanh tra, 
kim tra, giám sat, kim toán; khOng d tInh trng t chirc các cuc thanh tra 
không dung k ho.ch, ánh hu&ng dn hot dng bInh thuO'ng cüa co' quan, 
dan vj ducic thanh tra (trr các cuc thanh tra dt xu.t theo yêu c.0 hoc theo 
chi do cia cp có thm quyn). 

Tang cuO'ng thanh tra vic thrc hin các quy djnh cüa pháp lut v cong 
v, cOng chüc, nht là vic thrc thi cong v O' nhftng vj trI vic lam trirc tip 
tip nh.n, giái quyt thu tic hành chInh hoc các cOng vic khác theo yêu cu 
cüa nguO'i dan, doanh nghip. Nâng cao cht lucmg thanh tra trách nhim cüa 
thu tnrO'ng các ca quan, dan vj, dja phucmg trong cOng tác quán l nba rniâc, 
vic thirc hin pháp lu.t v thanh tra, tip cong dan, giái quyt khik nai,  t 
cáo. Chü tr9ng thanh tra v cOng tác can b và thrc hin ch d, chInh sách 
déi vO'i can b, cOng chrc, viên chirc và các d'i tuçing th huO'ng khác. 

Dy manh  thanh tra kinh t - xä hi, tp trung vào cac linh vi,rc d phát 
sinh tiêu circ, tham nhüng, lang phi, nhüng vn d nhân dan và du 1un xã 
hi quan tam, nhii: Quan 1' thu, chi, diêu hành ngân sách nba nu6c; quàn l', 
sir dçing vn du tu công, các chuo'ng trInh, di.r an du tu công; cOng tác quán 
lr nhà nuO'c v dt dai, du tr xây drng; vic quán 1', sü diving kinh phi do 
ngân sách nhà nuó'c cp, ngun xà hi hóa, ngun thu khác tai  các ca sO' giáo 
diic và dào t.o; vic quán 1, sir dirng tài chInh cp xà... 
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3. Nâng cao ch.t 1ucng các cuc thanh tra, dam báo chIn.h xác, khách 
quan, dung phrn vi, thai gian, dôi tuçmg; khon,g dê kéo dài thai h.n thanh 
tra. Kêt 1un thanh tra phái xác djnh rô tInh chat, müc d vi phm, nguyen 
nhãn, trách nhiêm cüa co' quan, t6 chirc, Ca nhân có hành vi vi phm, bin 
pháp xir 1 theo quy djnh. Trong qua trmnh thanh tra, khi phát hin các hành vi 
vi phm phài xir 1 theo thâm quyên ho.c kiên nghi. cap có thâm quyên xCr 1 
theo quy djnh; chuyên 100% ho so' vii vic có dâu hiu ti phm cho co' quan 
diiêu tra xem xét, xir 1; không duçic hành chInh hóa các vii vic hInh sir. 

Hoàn thành 100% k hoach thanh tra dã ducc phé duyt và các cuOc 
thanh tra dOt xuât theo chi dao  cüa Tinh üy, Uy ban nhân ,dân tinh. Thumg 
xuyên chi dao,  phân dâu giái quyêt 100% các vi vic khiêu nai, to cáo mai 
phát sinh tai  ca s&, han  ché tôi da khiêu kin vugt cap, diông nguai; kiêm tra, 
rà soát, giài quyêt các dan thu, vi vic ton di9ng, phüc tap, kéo dài, dam bào 
dt 95% trO' len. Phôi hgp vó'i các các tO chirc tin dçing va ca quail có lien 
quan dê áp d.rng bin pháp phong tóa tài khoàn, tài san diôivó'i các doi tu9'ng 
ducic thanh tra, Ca quail, to chirc, cá nhân lien quan có dâu hiu tâu tan tài 
san hoc thi.rc hiên khong dung kêt lu.n, quyêt djnh xr l ye tiên, tài san; 
nâng cao hiu qua thu hôi tiên, tài san bj thâtthoát, chiêm doat duc phát 
hin qua cong tác thanh tra, dam bão tST  1 thu hôi ti~ 90% tr& len. 

Qua thanh tra kjp thai phát hin và kin nghj sira di, b sung, diu 
chinh nhthig van dê con bat cp ho.c không phü hçp trong CáC ca chê, chinh 
sách, van bàn quy phm pháp lu.t dê nâng cao hiu lire,  hiu qua quán l nhà 
nuc. Cong khai kêt lu.n thanh tra và cung cap ket qua xr l cho các co' 
quan thông tin, báo chI theo quy djnh. 

Chü tr9ng cOng tác thanh tra chuyen d; kjp thai thanh tra dOt  xu.t khi 
Co cáC vv,  vic phát sinh; gail cong tác thanh tra vó'i cong tác dâu tranh 
phông, chông tham nhung, lang phi. Thirc hin tot vic giárn sat hoat dng 
cüa các doàn thanh tra; thu'ng xuyen dOn dôc, huO'ng dan, kiêm tra, giám sat 
vic xr 1 sau thanli tra theo quy djnh; dOng thai, xir 1 nghiern trách nhim 
cüa lanh dao  ca quail, dan vj, lãnh dao  các doàn thanh tra neu có hành vi 
dung tün, bao che cho các hành vi sai phm ho.c không chuyên nhfing vii 
vic có dâu hiu tOi  pham hInh sir sang ca quan diêu tra. 

4. Các cp üy, chInh quyn, thu trithng các co' quail, dan vj có trách 
nhim lãnh dao,  chi  dao  thire hin nghiem tüc các kêt 1u.n, kiên nghj, quyet 
dinh xir 1 sau thanh tra dôi vOi các vi phm cüa Ca quail, dan v và eá nhân 
thuOc phrn vi quãn li', phii trách; xác djnh rO trách nhirn troilg vic khac 
phic các tOn tai, han chê, sai pham; kp thai chân chinh, khäc phiic nhü'ng so' 
hi, yêu kern trong cong tác quail 1'; sira dOi, bô sung, dieu chinh các van dê 
bat cp ho.c khongphu hgp cUa cüa co' quan, dan vj, da phuang rnlnh dä 
ducic chi ra trong kêt 1un thanh tra. Xir l theo tham quyen hoc kiên nghj 
cap có thâm quyên xir 1' nghiem nhu'ng tO chirc, cá nhân không thirc hin 
hoc thirc hin không day dü, nghiém tüc kêt luan thanh tra, quyêt dnh xir 1 
sau thanh tra. 
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5. Tang cung cong tác phi hçxp trong xay dmg k hoch và tO chirc 
thirc hin, dam bâo sir thng nht, dng b, phân djnh rO phm vi, trách 
nhiêm, thm quyn giüa cong tác thanh tra vó'i cong tác kim tra, giám sat 
cüa Dãng, giám sat cüa }{i ding nhân dan, Uy ban Mt trn T quc và 
doàn th các cap; gicia thanh tra nhà nixc vói thanh tra chuyên ngành; giüa 
cong tác thanh tra vó'i hoat dng nghip vii cüa ca quan Cong an, Vin kiêm 
sat nhân dan, Tea an nhan dan, Thi hành an, Kho bac  Nhà nuó'c, Ngân hang 
Nhà nuic và các th chiirc tin dçing, riht là trong cong tác phông ngra, ph6i 
hap phát hiên, xir l các sai phm, vi phm pháp luat, tham nhüng, lang phi. 

Ban Ni chInh Tinh üy chñ trI, phôi hap vó'i các ca quan có lien quan 
tham mu'u cho Ban Thung vi Tinh üy djnh k hang näm tiên hành rà soát 
các cuOc thanh tra kinh t - x hi, thrc hin kin nghj cüa I(im toán Nba 
nuác trên dia bàn tinh. 

6. Tip tiic kin toàn, cüng cé 1irc luçing 6' các Ca quan, dan vj có chirc 
näng thanh tra, dam bâo cá v sé luçrng và chit lucing; sp xp, b nhim vào 
ngch, b nhim các chilic danh thanh tra dam bão kjp th6'i, dáp irng yêu cu 
nhiêm vu và vi trI viêc lam. Thrc hin t& cong tác dào tao,  bi duO'ng, tp 
hun, xay dirng dôi ngü can b lam cOng tác thanh tra có ban linh chInh trj 
vu'ng yang, phrn chat dao dirc t&, giOi v chuyên mon nghip viii, trung 
thirc, hem chinh, có tinh thn trách nhim cao trong thirc hiên nhim vii. Bâo 
dam chê d, chInh sách dôi v6'i di ngü can bO lam cOng tác thanh tra; tang 
cuè'ng ca s6' 4t cht, phu'ang tin lam vic cho içrc hrçing thanh tra. Tang 
cu'6'ng cOng tác phông chOng và kiên quyt x1r 1 nghiêm minh các to chüc, 
cá nhân có hành vi tham nhung, tiêu crc trong ngành thanh tra. 

7. Ban can sir dang Uy ban nhan dan tinh chi dao  tang cu6'ng cOng tác 
tuyên truyn, ph bik và t chirc thrc hin hiu qua các quy djnh cüa pháp 
lut v thanh tra; xay dimg k hoach thanh tra hang näm bâo dam thng nht, 
dng b, khOng chng chéo, tràng l&p v6'i các chuoiag trInh kim tra, giám 
sat, kim toán. Chi dao  Thanh tra tinh và thanh tra chuyên ngành pMi hap 
v6'i các ca quan, dan vi,  da phucmg tham mu'u thiic hin t& cOng tác quân l 
nhà nuo'c v thanh tra; kim tra, kjp th6'i chin chinh sai phm trong cong tác 
thanh tra; tang cii6'ng hu6'ng dn nghip vi thanh tra, xU l nhttng chng 
chéo trong hoat dng thanh tra. T chiirc sa kt, tng kt rut kinh nghim 
trong hoat dng thanh tra và x1r l sau thanh tra; phéd hap vái các ngành 
chtrc näng d tng hap nhtrng vi phm có tInh cht ph bin, h thng, tren 
sO' do d xut các bin pháp xir l, khc phic d nang cao chit lucing, hiu 
qua cOng tác thanh tra. 
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8. Các cp ñy, chInh quyn, Uy ban Mt trn T quc và các th chüc 
chInh trj - xà hi t chirc ph bin, quán trit, xây dimg chuang trInh, kê 
hoch thc hiên có hiu qua Chi thi nay, báo dam phü hçip vái chiirc nàng, 
nhiêm vi và diu kin thiic tin tti ngành, dja phuang, ca quan, dicm v mInh. 

Giao Ban Ni chInh Tinh Uy chü trI, phM hcfp vi các Ca quan, dan vj 
lien quan theo döi, don dc, kim tra vic thirc hin Chi th nay; djnh k5' báo 
cáo kt qua thirc hin vói Ban Thuäng vi.i Tinh üy. 

Chi thj nay dirçic ph bin dn clii bO. 

Nai nhân:  
- Ban BI thu TW Dng (b/c), 
- Ban Chi do Trung ucrng ye PCTN (b/c), 
- Ban Ni chInh Trung irong, 
- Các ban can sir dãng, dàng doàn, 
- Các ban, so, ngành, MTTQ, doàn the tinh, 
- Các huyn üy, thi üy, thãnh üy, dâng üy tryc thuc, 
- Các dông chi Tinh u viên, 
- Lnh do Van phOng Tinh üy, 
- Chuyên viên P. Tong h9p - VPTU, 
- Luii Van phOng Tinh Uy. DDfrcDuy 
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