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BÁO CÁO  

Công tác Thanh tra 9 tháng năm 2021 
(Từ 15/12/2020 đến 14/9/2021) 

 

                   Kính gửi: Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn 

huyện cơ bản ổn định, trong thời gian này cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự 

kiện trọng đại của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đại 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến cực kỳ phức tạp nên đã phần nào làm ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Căn cứ định hướng 

chỉ đạo của Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra năm 2021; UBND huyện đã xây 

dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 trên 02 lĩnh vực là Thanh tra kinh 

tế xã hội và Thanh tra trách nhiệm. Kết quả, UBND huyện đã triển khai được 01 

cuộc thanh kiểm tra trách nhiệm tại 06 xã, thị trấn và ban hành thông báo kết 

luận gửi các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện; đối với thanh tra kinh tế xã 

hội trong thời gian qua do số lượng CBCC tập trung cao cho công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 

2026; tham gia các đoàn kiểm tra xác minh các vụ việc KNTC, KNPA của công 

dân; tình hình Đại dịch Covid 19 bùng phát một số thời điểm phải phong tỏa, 

giản cách xã hội; do đó việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch gặp 

nhiều khó khăn. Kết quả đạt được trên các mặt công tác cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Thanh tra hành chính (Biểu số: 01/TTr, 02/TTr, 02/QLNN) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra 

- Số cuộc thực hiện trong kỳ: 01 cuộc (Theo kế kế hoạch: 01; Đột xuất: 0) 

- Số cuộc kỳ trước chuyển sang: Không 

b) Kết luận thanh tra, kiểm tra 

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành kết luận: 01 kết luận 

- Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: 06 đơn vị cấp xã 

- Phát hiện vi phạm: Không 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: Không 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra:  
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- Số kết luận thanh tra, kiểm tra phải thực hiện:  01 kết luận 

- Tiến độ thực hiện kết luận:  

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không 

 d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: Tổng số cuộc thanh tra, 

kiểm tra đã thực hiện: 01; Số cuộc đã ban hành kết luận: 01 kết luận 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

+ Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: 06 đơn vị cấp xã 

+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không 

+ Kiến nghị xử lý: Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm  

- Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra:  

+ Tổng số kết luận thanh tra, kiểm tra phải thực hiện: 01 kết luận 

+ Kết quả thực hiện các kiến nghị: Hiện nay các đơn vị được kiểm tra 

đang tổ chức họp chẩn chính, rút kinh nghiệm 

đ) Kết quả thanh tra trên 1 số lĩnh vực: Không 

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

giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC, PCTN  

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, KNTC, PCTN 

mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: UBND huyện đã ban 

hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN 

như: Văn bản số 103/UBND-TT ngày 19/01/2021; Văn bản số 136/UBND-TT 

ngày 25/01/2021; Văn bản số 296/UBND-TT ngày 02/3/2021; Kế hoạch số 

36/KH-UBND ngày 10/3/2021; Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 11/3/2021; Văn 

bản số 449/UBND-TT ngày 23/3/2021; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 

14/4/2021; Văn bản số 960/UBND-TT ngày 07/6/2021; Văn bản số 961/UBND-

TT ngày 07/6/2021 và Văn bản số 1450/UBND-TT ngày 09/8/2021… 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, KNTC, PCTN: Đã tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác tiếp dân, giải quyết 

KNTC cho CBCC cấp xã; với số lượng 98 người tham gia. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra  

- Những ưu điểm: Trong thời gian qua, công tác thanh tra luôn được cấp 

ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; UBND huyện 

đã xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 theo định hướng chỉ đạo 

của Thanh tra tỉnh và trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch thanh tra được xây 
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dựng dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra; 

tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng; trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; hoàn thành kiểm tra và ban hành thông báo 

kết luận kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 06 đơn vị cấp xã; đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết 

KNTC; tổng hợp, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

giải quyết KNTC báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

- Những tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong thời 

gian qua UBND huyện tập trung nhiều công sức, thời gian cho công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, 

tồn đọng, kéo dài; vụ việc liên quan đến công tác bầu cử, đến nhân sự ứng cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó lực lượng Thanh tra huyện 

đã được huy động toàn bộ để thực hiện các nhiệm vụ trên; nên việc triển khai 

các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt từ đầu năm thực hiện chưa đạt 

yêu cầu đề ra; việc triển khai thực hiện, xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán, giải quyết KNTC tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm nhất là các 

khoản xử lý về kinh tế.   

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, 

điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra 

- Việc rà soát, chỉnh sửa, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phục vụ công tác 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, KNTC, PCTN: UBND 

huyện đã xây dựng kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm để 

kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo quy định; tham gia góp ý kiến xây dựng 

Luật, Nghị định, Thông Tư của Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các Chương trình, 

Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở ngành theo quy định.  

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho CBCC thực hiện pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC, PCTN: Trong kỳ báo cáo ,UBND huyện 

đã tổ chức 01 cuộc tập huấn cho CBCC cấp xã các quy định về tiếp công dân, 

giải quyết KNTC cho khoảng 98 người; Các đơn vị cấp xã thông qua ngày pháp 

luật tại cơ quan đã tổ chức quản triệt các quy định liên quan đến công tác tiếp 

dân, giải quyết KNTC; thường xuyên truyên truyền các quy định liên quan đến 

Luật tiếp dân, Luật KNTC trên Hệ thống loa phát thanh cấp xã. Tuy nhiên công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho CBCC thực hiện pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, KNTC, PCTN chưa được triển khai thường xuyên. 

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; thanh tra, kiểm tra 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC, PCTN: 

UBND huyện đã hoàn thành 01 cuộc kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy 

định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC tại 06 đơn vị cấp xã; thường 

xuyên chỉ đạo đôn, đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua do tình hình dịch bênh Covid 19 diện biến phức tạp; nên việc 
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triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra gặp khó khăn.  

- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng Thanh tra: Trong 09 tháng đầu 

năm lực lượng thanh tra huyện có nhiều biến động; đầu năm có 04 CBCC, đến 

tháng 06 đồng chí Chánh thanh tra huyện nghỉ hưu; đến đầu tháng 09 có 01 

Thanh tra viên được điều chuyển sang Văn phòng HĐND&UBND huyện làm 

công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; đến nay Thanh tra huyện còn 02 đồng chí (01 

phó Chánh thanh tra, 01 Thanh tra viên) nên việc thực nhiệm vụ gặp rất nhiều 

khó khăn.  

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành: 

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

thường kỳ, chuyên đề, đột xuất theo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian của cơ 

quan cấp trên; bảo đảm đầy đủ thông tin, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra. 

3. Đánh giá vai trò của cơ quan Thanh tra trong việc phát hiện, xử lý vi 

phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, 

nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra 

Trong thời gian qua, cơ quan Thanh tra đã chủ động, tích cực trong việc 

tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm; Chủ 

động, kịp thời tham mưu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên 04 

lĩnh vực công tác Thanh tra, Tiếp công dân, Giải quyết KNTC và phòng chống 

tham nhũng; Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh giải 

quyết KNTC; qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC đã phát hiện 

một số tồn tại, hạn chế, sai phạm, tiêu cực, tham nhũng; kiến nghị cơ quan có 

thẩm xử lý về kinh tế, trách nhiệm, chẩn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên 

các lĩnh vực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã 

hội, thực thi pháp luật của CBCC, VC và nhân dân; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán giải quyết KNTC góp phần thu hồi tài sản sai phạm cho ngân sách nhà nước và 

xử lý trách nhiệm CBCC, VC liên quan đến sai phạm. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2021 

1. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra trách 

nhiệm theo kế hoạch đã phê duyệt đầu năm và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột 

xuất theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đặt ra. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các kết luận 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết KNTC; rà soát, tổng hợp báo cáo kết 

quả xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết KNTC; báo cáo 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

3.  Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2022; trên cơ sở định hướng 

chung của Thanh tra tỉnh và bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa 



5 
 

 

phương; trong đó lựa chọn các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, dư 

luận quan tâm; tránh việc chồng chéo với các cuộc thanh tra, kiểm tra khác của 

các cấp có thẩm quyền. 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định tại 

Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; các báo 

cáo chuyên đề, đột xuất của cấp có thẩm quyền; tăng cường sự phối hợp giữa 

các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng báo cáo, bảo đảm có đầy đủ 

thông tin, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ công tác thanh tra. 

Trên đây là kết quả hoạt động công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2021 và  

nhiệm vụ công tác thanh tra 3 tháng còn lại của năm 2021, UBND huyện Nghi 

Xuân báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 Nơi nhận:          
   - Như trên; 

   - TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - Lưu: VT,TT. 

      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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