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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 

 

 

Thực hiện văn bản số 5541/UBND-KTTH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc khẩn trương tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều 

hành và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. 

Căn cứ kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện 02 tháng còn 

lại, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:  

 

Phần I 
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Năm 2021, thực hiện định hướng công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; 

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 2073/QĐ-

UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp năm 2021; Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành 

chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021. Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh trong tỉnh có nhiều sự 

kiện chính trị quan trọng như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng với việc tăng cường bảo đảm 

an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được sự quan tâm 

lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn nghiệp 

vụ của Thanh tra Chính phủ; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Thủ trưởng các Sở 

ngành, địa phương; sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành Thanh tra trong tình hình dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát, xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND tỉnh triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm và Huyện Ninh Phước với mục tiêu: “Quyết tâm kiềm 

chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng của người dân, đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết” toàn 

ngành đã tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần trách 
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nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, 

đã đạt được những kết quả nhất định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 1. Công tác thanh tra 

 Năm 2021, toàn ngành đã tiến hành 243/213 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 

114% chỉ tiêu kế hoạch, gồm: 38 cuộc thanh tra hành chính, 193 cuộc thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành và 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đến 

nay, đã kết thúc ban hành kết luận 223 cuộc (22 cuộc thanh tra hành chính, 193 cuộc 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 08 cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra, 

kiểm tra đã phát hiện sai phạm 3.126,8 triệu đồng và 244m
2
 đất; kiến nghị xử lý, thu 

hồi 2.839,228 triệu đồng và 244 m
2
 đất (đã thu 2.740,495/ 2.839,228 triệu đồng, đạt 

tỷ lệ 96,5%) số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi; kiến nghị xử lý khác 

287,571 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 13 tập thể, 17 cá nhân và chuyển cơ 

quan điều tra 01 vụ liên quan đến công tác quản lý, cho thuê đất phi nông nghiệp tại 

huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

 Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 13/09 cuộc, đạt 144% chỉ tiêu kế hoạch, 

gồm: 11 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy 

định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng. Đã kết thúc ban hành kết luận 10 cuộc (08 cuộc thanh tra hành chính và 02 

cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra phát hiện sai phạm 668,99 triệu đồng 

kiến nghị thu hồi 405.046, xử lý khác 263,944 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành 

chính 09 tập thể, 09 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến công 

tác quản lý, cho thuê đất phi nông nghiệp tại huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận 

Nam và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Toàn ngành 

tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

liên quan trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra. Trong năm 2021 đã tiến hành 

kiểm tra, đôn đốc đối với 09 kết luận thanh tra. Qua đó, thu hồi 183 triệu đồng và 

hiện đang tiếp tục kiểm tra, đôn đốc.  

* Một số nhiệm vụ khác 

- Thực hiện văn bản số 3342/UBND-KTTH ngày 07/7/2021 và văn bản số 

4158/UBND-KTTH ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các cuộc 

thanh tra, kiểm tra đột xuất và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo danh mục được 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó đã tổng hợp, trình UBND tỉnh tạm 

dừng, giản 161/557 doanh nghiệp năm 2021, chiếm tỷ lệ giảm 29% (văn bản số 

4354/UBND-TCDNC ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh). 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 

1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực 

hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021. Thanh tra tỉnh đã chủ động đề nghị Thủ trưởng 

các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện 
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nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Khẩn trương kiểm 

tra, rà soát lại Danh mục thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2021 đã được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có văn bản gửi Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh điều chỉnh Danh mục thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2021 
nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không 

thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối 

với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành 

kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định 

của pháp luật. Thời gian dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Danh mục 

thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện trong tháng 10/2021. 

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Năm 2021, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 4.079 lượt/2.019 lượt người 

đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm trước tăng 2.007 

lượt tiếp và giảm 195 lượt người (năm 2020 đã tiếp 2.072 lượt/2.214 lượt người). 

Đối với đoàn đông người, có 13 lượt đoàn/152 lượt người. So với cùng kỳ năm 

trước tăng 03 lượt đoàn và 14 lượt người (năm 2020 có 10 lượt đoàn/138 lượt 

người). Nội dung các đoàn đông người chủ yếu tập trung vào các vụ việc
1
. Qua 

công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, 

vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ 

bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, 

xử lý 3.182 đơn. Qua phân loại, có 383 đơn (373 khiếu nại, 10 tố cáo) thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp. Số còn lại 2.799 đơn là đơn phản 

ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh, …đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc 

lưu đơn theo quy định. Kết quả, đã giải quyết 352 đơn (343 khiếu nại, 09 tố 

cáo)/383 đơn, đạt tỉ lệ 92%. Số còn lại 31 đơn (30 khiếu nại, 01 tố cáo) đang tiếp 

tục thẩm tra, xác minh trong thời hạn giải quyết theo quy định. Qua giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đã kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ cho công dân 457 

triệu đồng và 7.648m
2
 đất các loại.  

 Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp nhận, xử lý 77 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Kết quả, đã tham mưu giải quyết 

                                           
1
 Vụ các giáo viên mầm non đã nghỉ hưu đến Trụ sở TCD tỉnh khiếu nại về chế độ hưu trí; vụ gia 

đình ông Lê Thạch Giang và bà Võ Thị Tuyết Nhung (vợ chồng và 01 người con) tập trung đông người 

đến trụ sở UBND tỉnh gây mất an ninh trật tự và yêu cầu gặp lãnh đạo UBND tỉnh để khiếu nại về đất đai; 

vụ các hộ dân thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải đến trụ sở TCD huyện đề nghị lắp điện, nước sinh hoạt 

cho khu quy hoạch A7, A8; vụ các hộ dân ở thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải đến trụ sở 

TCD huyện đề nghị kiểm tra lại việc cấp giấy phép xây dựng đối với hộ ông Phan Văn Hóa; vụ các hộ dân 

thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam đến trụ sở TCD huyện yêu cầu thu hồi, hủy bỏ quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan; vụ các hộ dân thôn Sơn Hải, xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam đề nghị xem xét, bồi thường đất tại dự án Mũi Dinh Ecopark; vụ các hộ dân xã 

Phước Minh, huyện Thuận Nam khiếu nại liên quan đến việc hỗ trợ, bồi thường, thu hồi đất thực hiện dự 

án điện năng lượng mặt trời của doanh nghiệp (Bim 3); vụ công dân ở các huyện Ninh Phước, Thuận 

Nam, Ninh Sơn về từ Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đến trụ sở UBND tỉnh đề nghị cho nhận lại 

phương tiện và không đồng ý nộp phạt khi về tỉnh tránh dịch Covid-19. 
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74/77 đơn, đạt tỉ lệ 96%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị khôi phục 

quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ cho công dân 327,2 triệu đồng và 220m
2
 đất các loại.  

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Năm 2021, ngành Thanh tra tiếp tục tham mưu các cấp, các ngành thực hiện 

tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

theo văn bản 2142/TTCP-PC ngày 07/12/2020 của Thanh tra Chính phủ; báo cáo 

việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Tân Sửu 2021 

trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế 

hoạch thực hiện UNCAC; kết luận hội nghị tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 

– 2020; căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 989/KH-

UBND ngày 02/3/2021 triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 640/640 đạt 100% cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với tổng số người phải kê khai tài 

sản, thu nhập lần đầu là 4.597 người. 

Các Sở ngành, địa phương đã tổ chức 42 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho 2.366 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham dự; xây dựng và ban 

hành 64 văn bản các loại để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

Riêng, ngành thanh tra đã tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 12 cơ quan, đơn 

vị quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc, thuộc quyền quản lý về thực hiện quy 

định pháp luật phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, đã có nhiều kiến nghị chấn 

chỉnh giúp các đơn vị kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao.   

Về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Trong năm 

2021 chưa phát hiện trường hợp vi phạm có liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, 

quan thanh tra hành chính đã chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến công tác 

quản lý, cho thuê đất phi nông nghiệp tại huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam 

và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

Tiếp nhận kết quả đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Thanh 

tra Chính phủ, Ninh Thuận có điểm số cao đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố về phòng, 

chống tham nhũng năm 2019. Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục khắc phục hạn chế để nâng cao kết quả thực bộ chỉ 

số phòng, chống tham nhũng năm 2020 và những năm tiếp theo. 

4. Công tác xây dựng thể chế, xây dựng ngành 

a) Công tác tham mưu ban hành văn bản: Năm 2021, Thanh tra tỉnh, Trụ sở 

Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân dân tỉnh ban hành 14 văn bản
2
 (04 Quyết định, 01 Kế hoạch và 09 Công 

                                           
2

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021; văn bản số 4492/UBND-
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văn) để chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở đó, các Sở ngành, huyện, thành phố đã ban hành theo thẩm quyền 

nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện. 

 b) Công tác xây dựng ngành 

- Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. Thanh tra tỉnh chủ động đã xây 

dựng và ban hành kế hoạch để cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, 

hướng dẫn, thống nhất với Sở ngành, địa phương về xây dựng Chương trình kế hoạch 

công tác thanh tra năm 2021. Kết quả, đã có 24/24 đơn vị, đạt 100% được Thủ trưởng 

cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch đúng thời gian quy định. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021; Hội nghị tổng kết công tác 

năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021 trong toàn ngành 

đúng thời gian quy định; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-

CT/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về việc tố chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 

22/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phục vụ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 31/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định số 

02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

08/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 233/QĐ-

UBND ngày 21/5/2021 Phê duyệt Đề án Tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận; 

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

                                                                                                                                        
TCDNC ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và kiến nghị của cử tri; văn bản số 92/VPUB-TCDNC ngày 11/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương về tổ chức tiếp công dân phục 

vụ tết Nguyên đán Tân Sửu; văn bản số 21/UBND-TCDNC ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc xử 

lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; thông báo số 36/TB-VPUB ngày 

05/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị 

gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2021; văn bản số 158/UBND-TCDNC ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 11076/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về phối 

hợp Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn bản số 259/UBND-TCDNC ngày 

18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 231-CV/TU của Thường vụ Tỉnh ủy; 

văn bản số 33/UBND-TCDNC ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp xử lý khiếu 

nại, tố cáo đông người, phức tạp lên Trung ương trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; văn bản số 37/UBND-TCDNC ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm 

bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các sự kiện quan trọng; văn bản số 603/UBND-TCDNC ngày 

04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo theo quy định pháp luật; Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020; Quyết định số 

233/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 Phê duyệt Đề án Tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh 
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quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh.  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; 

quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 theo Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 

02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; duy trì, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-

CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 

17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng có 

hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Chương trình 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.OFFICE) tại đơn vị.  

Tiếp nhận và thực hiện chức trách, nhiệm vụ làm Cụm trưởng Cụm Thi đua 

Thanh tra các tỉnh duyên hải Miền trung do Thanh tra Chính phủ phân công trong 

năm 2021 và Phó Khối Thi đua Nội chính. 

 

Phần II 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

  

1. Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, địa phương chỉ đạo Thanh tra cùng 

cấp tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc; tăng cường công tác 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Chuẩn bị các điều 

kiện triển khai xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 khi có định hướng 

chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 

2. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; phấn đấu tham mưu giải quyết đạt tỉ lệ từ 90%/năm trở lên đối với các vụ việc 

mới phát sinh; giải quyết cơ bản số vụ việc tồn động, kéo dài đã kiểm tra, rà soát đi 

đến dứt điểm theo hướng dẫn và quy trình thực hiện. Thực hiện tốt các quyết định giải 

quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo gắn với kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người 

đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáó trên địa bàn tỉnh.  

3. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng 

giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập 

của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 

nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,… Phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng để xứ lý các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ 

người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyển truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện 

pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
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4. Tiếp tục tham mưu tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh; duy trì, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh 

ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn 

chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện 

tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng có 

hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và Chương 

trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.OFFICE) gắn với công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021, Thanh tra 

tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh;  

- Sở KHĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;     

- Lưu: VT, PVP.                     

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Cảnh 
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