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KẾT LUẬN 

Của Chánh Thanh tra tỉnh  

tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra Sơn La năm 2023 

 
 

Ngày 28/12/2022, tại phòng họp cơ quan Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra 

tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023, phát 

động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức giao ước thi đua. Dự họp có các đồng 

chí trong tập thể Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố, Trưởng, Phó các phòng, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh; 

Phóng viên báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hội nghị đã thảo 

luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; bàn các giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội 

nghị, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ, các cơ quan thanh tra đã bám 

sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ 

theo kế hoạch và đột xuất được giao. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 đã đạt được kết 

quả quan trọng, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền 

địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn toàn tỉnh.  

Hoạt động thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, các cuộc thanh tra theo 

kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng tâm trọng điểm và đảm bảo tiến độ; các 

cuộc thanh tra đột xuất được triển khai kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý. 

Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm, vi 

phạm của đối tượng thanh tra; kiến nghị xử lý nghiêm những hành vi phạm pháp 

luật; kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách. Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra 

được tăng cường, nhiều kết luận thanh tra chưa thực hiện trước năm 2020 được 

tập trung đôn đốc quyết liệt, đã đạt được kết quả nhất định. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện theo quy định; hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh đều được các cơ quan thanh tra tham mưu giải quyết theo đúng quy 

định của pháp luật.  

Các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng được triển khai, thực hiện theo 

đúng kế hoạch; nhiều giải pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ, từng bước 

đi vào nền nếp. Việc xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn 
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được thực hiện thận trọng, bài bản, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực 

tế của Sơn La. 

 Công tác xây dựng lực lượng ngành được chú trọng, công chức ngành 

thanh tra Sơn La thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, 

chế độ chính sách đảm bảo; hầu hết công chức trong ngành đều có phẩm chất 

chính trị vững vàng, năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2022, ngành thanh tra Sơn La còn một số 

hạn chế, tồn tại đó là: 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm 

bảo, phân loại, xử lý đơn xác định chưa chính xác về thẩm quyền giải quyết, cấp 

giải quyết; chưa có giải pháp tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn tại 

kéo dài nhiều năm; còn có vụ việc giải quyết chưa đảm bảo về thời gian theo quy 

định. 

- Một số cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra chưa sát, còn lúng 

túng trong tổ chức thực hiện; có đơn vị triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 

còn chậm, phải điều chỉnh kế hoạch. Ban hành kết luận một số cuộc thanh tra còn 

chưa đảm bảo thời gian theo quy định; Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra ở một số cơ quan thanh tra chưa được 

chú trọng; một số kiến nghị trong kết luận thanh tra chưa thực hiện triệt để, chậm 

tiến độ. 

- Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong 

thực hiện các quy định về PCTN, tiêu cực. Việc phòng ngừa, tự kiểm tra, phát 

hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thường xuyên, 

hiệu quả chưa cao.  

Tồn tại hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trục tiếp 

và cơ bản vẫn là nguyên nhân chủ quan đó là, một số ít cơ quan, công chức thanh 

tra chưa tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phải sớm 

được khắc phục trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra năm 2023 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu 

các cơ quan thanh tra trong tỉnh, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, bám sát sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, tập trung khắc phục khó 

khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023, trong đó 

tập trung cao các nhiệm vụ sau: 

1.Tập trung tham mưu giúp cấp ủy, thủ trưởng cùng cấp làm tốt công tác 

quản lý nhà nước về giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan trong tham mưu giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tập 

trung lực lượng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền các vụ việc. 

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp công dân, 

không để công dân vượt cấp về trụ sở tiếp công dân cấp trên.  
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Tổng hợp, phân tích, xác định rõ các trường hợp khiếu kiện để có các giải 

pháp xử lý phù hợp. Trường hợp công dân khiếu kiện do lỗi từ cơ quan, công 

chức nhà nước, do cơ chế chính sách bất cập, phải tham mưu giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, 

đồng thời kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với công chức không thực hiện, 

hoặc thực hiện không đúng dẫn đến khiếu kiện. Trường hợp công dân đến khiếu 

kiện sai nhưng do không hiểu biết pháp luật, tham mưu Thủ trưởng chỉ đạo làm 

tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân hiểu, tự nguyện rút đơn. Trường 

hợp công dân lợi dụng quyền tự do, dân chủ cố tình gây khó khăn, khiếu kiện 

không có căn cứ, làm mất ổn định chính trị, an toàn xã hội (thường đứng đằng 

sau có luật sư tư vấn) cần đề nghị các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để kiên 

quyết xử lý. 

2. Tham mưu giúp cấp ủy, thủ trưởng cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung triển 

khai các biện pháp phòng ngừa như việc kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập, 

việc xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch hoạt động 

công vụ… 

Trong hoạt động của ngành, yêu cầu các cơ quan, công chức thanh tra thực 

hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Hồng Phong, 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ, không được 

lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, sách nhiễu, tham nhũng… 

Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 377-NQ/ĐU của Đảng ủy 

Thanh tra tỉnh, xác định công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành là 

nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo đúng 

quy định. 

3. Tập trung triển khai và hoàn thành tốt chương trình kế hoạch thanh tra 

đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất được giao; nâng 

cao chất lượng Kết luận Thanh tra. Phân bổ hợp lý thời gian thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra theo kế hoạch, chuẩn bị lực lượng thực hiện nhiệm vụ đột xuất được 

giao, quyết tâm phải hoàn thành kết luận thanh tra trước 31.12.2023.  

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn 

chỉnh hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp. Các đoàn thanh tra phải thực 

hiện đúng quy trình nghiệp vụ, tuân thủ nghiêm quy định của ngành; công tâm, 

khách quan khi nhận định, kết luận vấn đề. Đảm bảo kết luận thanh tra hiệu lực, 

hiệu quả, khả thi.  

Yêu cầu các cơ quan thanh tra trong tỉnh, khi ban hành kế hoạch thanh tra, 

quyết định thanh tra, giám sát đoàn thanh tra, kết thúc thanh tra trực tiếp, Kết 

luận thanh tra, quyết định xử lý, phải gửi các văn bản đó về cơ quan Thanh tra 

cấp trên để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo quy định. 

Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt Luật Thanh tra 2022 có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2023. Trong đó lưu ý: 
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+ Về tổ chức, bộ máy: Bộ phận tiếp công dân sẽ chuyển từ Văn phòng 

UBND tỉnh về Thanh tra tỉnh; không nhất thiết sở nào cũng có thanh tra. Nội 

dung thanh tra nhân dân chuyển sang Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở. Không 

còn nội dung kiểm tra chuyên ngành của thanh tra sở. 

+ Về thẩm quyền ban hành kế hoach thanh tra không phải của Chánh 

Thanh tra tỉnh, của Giám đốc sở, chủ tịch cấp huyện mà là của Chủ tịch UBND 

tỉnh, thời hạn ban hành ngày 20/12 hằng năm (muộn hơn so với Luật thanh tra 

năm 2010). Thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra, kết luận thanh tra thuộc 

chánh thanh tra các cấp (theo Luật thanh tra năm 2010 thuộc thẩm quyền Chủ 

tịch tỉnh, giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện). 

+ Thời gian làm Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra 

không quá 20 ngày với Thanh tra tỉnh, 15 ngày với thanh tra sở, huyện.  

+ Kết luận thanh tra phải công bố công khai toàn văn. Một cuộc thanh tra 

có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra. Trước khi công khai kết luận thanh tra, 

có thể sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành. 

Thực hiện tốt việc đôn đốc thu hồi sai phạm, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 

sau thanh tra, phấn đấu tỷ lệ thu hồi đạt trên 90% trong tổng sai phạm phải thu 

hồi tồn đọng trước đây, 100% tổng sai phạm phải thu hồi trong kết luận thanh tra 

năm 2023; đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến sai phạm. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất theo 

quy định; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ 

với Thanh tra tỉnh cùng tháo gỡ, nhất là về khiếu nại, tố cáo (lưu ý các vụ việc có 

dấu hiệu phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh điểm nóng, yêu cầu các cơ quan 

thanh tra phải nắm bắt, báo cáo kịp thời với Thủ trưởng cùng cấp và báo cáo 

Thanh tra tỉnh để phối hợp tham mưu xử lý, giải quyết). 

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đã giao ước tại hội nghị, xây 

dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh. 

4. Ngoài nhiệm vụ trên, yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Văn phòng Thanh 

tra tỉnh thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng Kế hoạch thanh 

tra năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2442/QĐ-

UBND ngày 18/11/2022 (lưu ý về thời kỳ thanh tra, thanh tra đảm bảo tính 

phòng ngừa sai phạm, chủ động trong hoạt động thanh tra, thanh tra sớm giúp 

phòng ngừa, khắc phục kịp thời sai phạm, ít phải xử lý con người). Tăng cường 

công tác nắm địa bàn được phân công phụ trách, làm tốt công tác đôn đốc, hướng 

dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ quan thanh tra trong tỉnh, đặc biệt là 

các nội dung về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kịp thời đề xuất 

với Chánh Thanh tra nội dung tập huấn nghiệp vụ đối với các cơ quan thanh tra, 

giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan 

thanh tra, Tham mưu đề xuất Chánh Thanh tra làm việc với Thủ trưởng các cơ 

quan làm tốt công tác xây dựng ngành, đảm bảo biên chế, bồi dưỡng nghiệp vụ 
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nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thanh tra. Tiếp tục đề nghị việc tổ 

chức thi nâng ngạch và bổ nhiệm ngạch thanh tra cho những người đủ điều kiện. 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Chủ động tham mưu thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất được giao và nhiệm vụ giúp đỡ xã khu vực III 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 Yêu cầu các cơ quan thanh tra trong tỉnh, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, 

cán bộ, công chức ngành thanh tra Sơn La thực hiện nghiêm nội dung trên. Giao 

Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ 

đạo của Chánh Thanh tra tỉnh./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ; 

- Chủ Tịch UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan thanh tra trong tỉnh; 

- Tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Trưởng các phòng, Chánh VP; 

- Công chức cơ quan; 

- Lưu: VT, VP(T02b). 

CHÁNH THANH TRA 
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