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UBND TỈNH LÀO CAI 

THANH TRA TỈNH 

 

Số:       /CTr-TT   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng 01 năm 2021 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai 

 

  Thực hiện quy chế làm việc, Thanh tra tỉnh Lào Cai xây dựng chương 

trình công tác năm 2021 như sau: 

 QUÝ I: 

 Tháng 01/2021 

-  Dự Tổng kết toàn ngành Thanh tra Việt Nam; Tổng kết năm 2020 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai. 

- Tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020 được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 25/11/2019. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo 

quy định. 

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ. 

- Tham mưu phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị và các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán 2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). 

- Họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn năm 2021. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh tháng 1/2021; 

Tham dự cuộc họp giao ban của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

 Tháng 02/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 01/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 02/2021. 

- Hoàn thiện, ban hành các quy chế sửa đổi của Thanh tra tỉnh. 

- Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. Chúc 

mừng năm mới các xã nông thôn mới nhân dịp Tết nguyên đán. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….)  

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh tháng 2/2020. 

Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 



2 

 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 3/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 2/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 3/2021. Triển khai chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ đã 

được phê duyệt theo kế hoạch. 

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua Thanh tra 7 tỉnh Miền núi Biên giới 

phía Bắc (cụm IV- Thanh tra Chính phủ) tại Lạng Sơn. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). Xây 

dựng báo cáo kết quả công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai  

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong 

toàn tỉnh theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh tháng 3/2021. 

Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

- Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

 QUÝ II: 

Tháng 4/2021 

- Hội nghị Giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021 và Quý 

I/2021 triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021 và Quý II/2021.  

- Kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận các đoàn thanh tra đã 

được thành lập trong tháng 1/2021; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột 

xuất do UBND tỉnh giao. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực 

hiện công tác tổng hợp báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản toàn tỉnh báo 

cáo UBND tỉnh và Thanh tra chính phủ theo quy định. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai 

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh tháng 4/2021. 

Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….).  
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- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 5/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 04/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 05/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….)  

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai 

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Tiếp tục triển khai một số đoàn thanh tra theo kế hoạch hoặc 

đột xuât do UBND tỉnh giao khi đủ điều kiện. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

-  Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 6/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 05/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 06/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). Xây 

dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai  

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do UBND 

tỉnh giao.  

- Chỉ đạo công tác rà soát chồng chéo kế hoạch thanh tra, bổ sung kế 

hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm đối với thanh tra các huyện, thành phố, sở, 

ban, ngành và trình bổ xung kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm của Thanh tra 

tỉnh (nếu có). 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự cuộc họp giao ban của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

-  Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

- Tham mưu xây dựng văn bản QPPL theo danh mục đã đăng ký với 

UBND tỉnh. 
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QUÝ III: 

Tháng 7/2021 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm toàn ngành thanh tra và của cơ quan Thanh tra tỉnh. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng, 

CCHC…)  

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai 

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do UBND 

tỉnh giao. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự Hội nghị sơ kết  của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh theo định kỳ. 

-  Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị rà soát, gửi hồ sơ để bổ nhiệm TTV và TTVC và cấp 

thẻ TTV; xét Kỷ niệm chương ngành Thanh tra. 

- Xây dựng dự toán ngân sách của cơ quan năm 2022. 

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong toàn 

tỉnh theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. 

- Thăm hỏi CBCC Thanh tra tỉnh thuộc đối tượng chính sách và gia đình 

chính sách. 

- Tham mưu xây dựng văn bản QPPL theo danh mục đã đăng ký với 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 8/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 07/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 08/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai  

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do UBND 

tỉnh giao. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

- Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 
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- Tham mưu xây dựng văn bản QPPL theo danh mục đã đăng ký với 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 9/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 08/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 09/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). Xây 

dựng báo cáo kết quả công tác Quý III/2021 và 9 tháng 2021. Phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai  

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do UBND 

tỉnh giao. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

-  Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh, dự Khai 

giảng năm học mới và Tết Trung  các xã nông thôn mới. 

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành, 

huyện, thành phố khảo sát để xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022. 

- Tham mưu xây dựng văn bản QPPL theo danh mục đã đăng ký với 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

QUÝ IV 

Tháng 10/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 09/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 10/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai  

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do UBND 

tỉnh giao. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 
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- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh trình UBND 

tỉnh phê duyệt và xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra 

toàn ngành. 

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong toàn 

tỉnh theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. 

- Kiểm tra chéo TĐKT cụm thi đua số IV Thanh tra Chính Phủ. 

- Tham mưu xây dựng văn bản QPPL theo danh mục đã đang ký với 

UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 

- Tập huấn nghiệp vụ cho CBCC ngành Thanh tra theo Kế hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 11/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 10/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 11/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….)  

 - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra đã triển khai  

theo Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt; Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do UBND 

tỉnh giao. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

- Chỉ đạo tổng kết thi đua của các phòng nghiệp vụ; tổng kết các cụm thi 

đua ngành thanh tra Lào Cai. 

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong toàn 

tỉnh theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. 

- Tổng kết công tác thi đua Cụm IV Thanh tra Chính phủ tại Thanh tra 

tỉnh Cao Bằng. 

- Chỉ đạo giúp đỡ các xã nông thôn mới theo phân công của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

Tháng 12/2021 

- Giao ban tình hình thực hiện nghiệm vụ tháng 11/2021, triển khai nhiệm 

vụ tháng 12/2021. 

- Chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp (báo cáo định kỳ, đột xuất; tài 

chính, tài sản, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng….). Xây 

dựng Báo cáo kết quả công tác Quý IV/2021 và năm 2021. Phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022. 

- Kết thúc các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. 



7 

 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN theo quy định. 

- Dự Tổng kết công tác thi đua Khối Nội chính. 

- Tham dự cuộc họp giao ban  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ. 

- Tổ chức kiểm điểm, phân xếp loại đánh giá CBCC; Tổng kết cơ quan, 

đảng, đoàn thể (Họp Hội đồng sáng kiến, Hội đồng đánh giá CBCC theo Quyết 

định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành 

Quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lào Cai). 

- Tổ chức Hội nghị CBCC hằng năm theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh giao. 

 Căn cứ vào Chương trình công tác nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Thanh 

tra tỉnh, trưởng các phòng nghiệp vụ chủ động sắp xếp thời gian, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Văn phòng Thanh 

tra tỉnh định kỳ tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo triển khai chương 

trình này ./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở KH&ĐT; 

- Sở Tài Chính 

- Lãnh đạo Thanh tra; 

- VP, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Đàm Quang Vinh 
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