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V/v hướng dẫn xây dựng
Kế hoạch thanh tra năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 7712/UBND-NC ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về
việc tham mưu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng dẫn
của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021;
Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, tập trung vào các
nội dung sau:
1. Mục tiêu, yêu cầu
- Hoạt động thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các
ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều
đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Bên cạnh thanh tra theo kế hoạch,
cần chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra,
đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra,
đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời,
đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng;
quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.
Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ,
Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác
thanh tra trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và
của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện
việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã
hội trong phòng, chống tham nhũng. Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm
vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn,
đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị
xã, thành phố triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và
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xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển
khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Trung ương,
Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống tham
nhũng. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát
xung đột lợi ích.
- Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong công
tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ.
- Hoạt động thanh tra phải bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch bệnh
Covid-19 hiện nay.
2. Công tác thanh tra
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được
giao của các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, trong đó cần
tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm. Thanh
tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND
cấp xã, phường, thị trấn (tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức
tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến; kiểm tra, giám sát,
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản thu nhập).
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của
UBND cấp xã, phường, thị trấn; tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, chú
ý các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc thực
hiện đầu tư chậm tiến độ theo cam kết; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai
thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công;
việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...
- Thanh tra theo yêu cầu của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm
pháp luật.
3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải
quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với
dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Tiếp công dân, Luật khiếu
nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trong công tác
tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp
luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp
công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng/trang thông tin
điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị, địa phương
trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự thống nhất trong
quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp.
- Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với
các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở,
phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại,
quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.
- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về
tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông
người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công
dân, qua đó giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm
góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
- Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra
trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất
là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông
người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.
- Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích
cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định;
đồng thời tìm tòi, phát huy cách làm mới, phù hợp trước những diễn biến phức tạp,
khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở khu
vực xã, phường, thị trấn.
- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo
nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú
trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm
chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ
trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối
với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh
bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015
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của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện,
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của
Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật phòng, chống tham
nhũng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; Quyết định số
2886/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm
tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu
cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam, giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 5530/UBND-NC ngày 23/8/2021 của
UBND tỉnh về việc chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
- Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị,
địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là
công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong
quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; tuyển dụng, bổ
nhiệm cán bộ, công chức...) để kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm, từ đó
hướng dẫn các đơn vị, địa phương giải quyết, khắc phục.
- Thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo tham nhũng, phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Thủ trưởng
các cơ quan thanh tra cần chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách
linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm thực
hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trên đây là hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra tỉnh
đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố chỉ đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Thanh tra các sở, ban, ngành;
- Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, VP.
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