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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thực hiện văn bản số 3217/UBND-TH ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 

năm 2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh đề xuất các nội dung về 
công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng đưa vào Kế hoạch năm 2023 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Công tác thanh tra 

- Triển khai các cuộc thanh tra năm 2023 theo kế hoạch gắn với thanh tra 
đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tập 

trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan 
tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các 

cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển 
khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định việc thực hiện kết luận thanh tra và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 
20/4/2018 về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

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

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật về công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra 
Chính phủ, UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 

- Tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố 
cáo gắn với kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, 

kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo và các văn bản chỉ 
đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh.  

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương giải quyết kịp thời, có 

hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát 
sinh; đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  
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- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối 
với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải 
quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18/11/2016 của 
UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải 
quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính. Đồng thời, thực hiện 

tốt chế độ thông tin báo cáo về khiếu nại, tố cáo.  

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; tăng cường đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 
việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ 
án tham nhũng; 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; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của BCH Tỉnh ủy về 
“nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”.  

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường 

phối hợp với các cơ quan kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử 
lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản do tham nhũng, góp phần thực hiện có 
hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.  

- Đẩy mạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng; kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/4/2017 
của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản 

thu nhập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Trên đây là một số đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và đầu tư công năm 2023, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 
PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 
 

 
 

 
Hoàng Công Phái 
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