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PHÁT ĐỘNG 

Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn  

toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2019); 65 năm chiến thắng Điện 

 Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); 62 năm ngày thành lập ngành  

Thanh tra Lạng Sơn (15/5/1957 - 15/5/2017) và 129 năm ngày 

 sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 

07/01/2019 của Thanh tra tỉnh về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 

2019. Thanh tra tỉnh Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 44 năm 

ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2019); 65 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); 62 năm ngày thành lập ngành Thanh tra 

Lạng Sơn (15/5/1957 - 15/5/2017) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2019) với nội dung như sau:  

1. Chủ đề thi đua: “Phát huy truyền thống ngành Thanh tra, quyết tâm 

phấn đấu thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày miền 

Nam hoàn toàn giải phóng; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 62 năm ngày 

thành lập ngành Thanh tra Lạng Sơn và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh”.  

2. Nội dung thi đua 

Toàn ngành Thanh tra Lạng Sơn theo  chức năng và nhiệm vụ được phân 

công phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc kỷ 

luật, kỷ cương lao động, cụ thể trên từng liñh vưc̣ như sau: 

* Công tác tiếp công dân:  

 - Tham mưu cho Thủ trưởn g cơ quan quản lý cùng cấp tiếp tục đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; tổ chức thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các quy 

điṇh của pháp luâṭ  về tiếp công dân; nâng cao ý thức , trách nhiệm của công chức 

trong công tác tiếp công dân. 

- Thưc̣ hiêṇ tốt công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý, phân loại đơn thư. 

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

 - Tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo được giao đảm bảo đúng thời 

hạn, đúng pháp luật, kết quả tham mưu giải quyết đơn trong thời kỳ phát động thi 

đua đạt từ 90% trở lên. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thi hành 05 Luật của Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý cùng cấp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực, 

nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của người đứng đầu. 

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 

20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, 
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tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch của UBND tỉnh về viêc̣ xử lý, giải 

quyết các vu ̣viêc̣ phức tap̣, tồn đọng, kéo dài. 

- Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp tình hình, thông tin báo cáo về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật 

để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. 

* Công tác thanh tra kinh tế - xã hội: 

- TriÓn khai 100% cuộc thanh tra theo tiến độ được phê duyệt tại kế hoạch 

n¨m 2019, các cuộc thanh tra theo chuyên đề và đột xuất được giao ; đảm bảo quy 

điṇh về thời gian, thời haṇ thanh tra , xây dưṇg báo cáo kết quả thanh tra , ban hành 

Kết luâṇ thanh tra.  

- Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý 

sau thanh tra; phấn đấu tỷ lê ̣thu hồi sai phạm về kinh tế đaṭ trên 70% trở lên. 

* Công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác phòng, 

chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo 

của cấp trên. 

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh 

về đánh giá công tác phòng, chống năm 2018 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 

19/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018. 

* Một số nhiệm vụ khác: 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu 

quả phục vụ người dân và doanh nghiệp và văn bản số 1310/UBND-NC ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. 

- Thực hiện nghiêm túc các Thông báo của Thanh tra tỉnh về việc thành lập 

các đoàn thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 để tránh chồng chéo. 

- Các phòng của Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra tổ chức quán triệt, 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện năm 2019; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

của Thanh tra tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 48/KH-TTr ngày 14/02/2019 của Thanh 

tra tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn ngành. 

* Thi đua “Hoc̣ tâp̣ và làm theo tấm gươn g đaọ đức , phong cách Hồ Chí 

Minh”: 

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên 

bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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Hồ Chí Minh năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

Gắn viêc̣ thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣chính tri ̣ với viêc̣ hoc̣ tâp̣ và làm theo tấm 

gương đaọ đức , phong cách Hồ Chí Minh . Mỗi công chức phải thực sự coi trọng 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy cuộc 

đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hướng phấn đấu, tu dưỡng, 

rèn luyện; lấy tư tưởng, đạo đức, tấm gương của Người  là kim chỉ nam xuyên suốt 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ “làm người công bộc tận tụy, trung thành của 

nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.  

3. Thời gian thực hiện 

Tổ chức phát động đợt thi đua từ 01/4/2019 đến 20/5/2019. 

Tổng kết đánh giá đợt thi đua từ ngày 21/5/2019 đến 31/5/2019. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Các cụm thi đua trong ngành Thanh tra Lạng Sơn tổ chức triển khai phát 

đôṇg đơṭ thi đua tới các tổ chức , đơn vi ̣ trong cuṃ ; các phòng Nghiệp vụ và Văn 

phòng Thanh tra tỉnh triển khai phát động đợt thi đua tới toàn thể công chức, lao 

động trong phòng. Mỗi cuṃ thi đua; các phòng Nghiệp vụ và Văn phòng Thanh tra 

tỉnh lưạ choṇ các  tâp̣ thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua , 

gửi hồ sơ khen thưởng về Hôị đồng thi đua khen thưởng Thanh tra tỉnh  (qua Văn 

phòng Thanh tra tỉnh) đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh xét tặng giấy khen  trước ngày 

25/5/2019, cụ thể: 

a) Tập thể: Mỗi Cụm thi đua: 01 tâp̣ thể. 

b) Cá nhân: Mỗi Cuṃ thi đua: 02 cá nhân. 

4.2. Hồ sơ khen thưởng bao gồm : Tờ trình xét k hen thưởng; Báo cáo thành 

tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan  quản lý cùng cấp  

(Lưu ý: Báo cáo phải nêu rõ thành tích theo các nội dung nêu tại Mục 2 của Phát 

động này). 

4.3. Chế độ khen thưởng được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ Thanh 

tra tỉnh và các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 

4.4. Văn phòng Thanh tra tỉnh (bô ̣phâṇ thường trưc̣ của Hôị đồng thi đua 

khen thưởng Thanh tra tỉnh) có trách nhiệm tổng hợp kết quả đợt thi đua, vận dụng 

tốt chính sách khen thưởng báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra 

tỉnh trình Chánh Thanh tra khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban thi đua, khen thưởng tỉnh; 

- Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Biên giới 

 miền núi phía Bắc; 

- Cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Cụm thi đua số 1, 2, 3, 4; 

- VP, các phòng Nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, TĐ. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 
 

Đoàn Thị Loan 
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