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KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022 

 
 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương 

trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1889/TTCP-

KHTH ngày 26/10/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 

2022. 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản 

lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện 

pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân 

tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

2. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với 

việc tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực. Hoạt động thanh tra phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và 

bám sát, đáp ứng yêu cầu của việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường 

quản lý nhà nước về thanh tra. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ 

phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng thực hiện có hiệu quả các 

kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. 

3. Gắn việc thực hiện kế hoạch thanh tra với việc triển khai hiệu quả 

Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

các Chỉ thị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tăng cường trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA 

1. Nội dung thanh tra 

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
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- Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch. 

- Thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất, các gói thầu 

mua sắm thiết bị dạy học theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương 

trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và Quyết 

định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 

giai đoạn 2016-2020. 

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với 

hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra 

lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố 

tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

- Thanh tra chuyên đề diện rộng theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

- Thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ Chủ 

tịch UBND tỉnh giao. 

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh 

tra của UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành trong phạm vi quản lý 

của UBND tỉnh. 

2. Kế hoạch thanh tra 

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch năm 2022, gồm 10 cuộc 

thanh tra trên các lĩnh vực: 

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh trong việc 

thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 cuộc. 

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng trong việc 

thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng: 01 cuộc. 

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng tại: Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn; Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn: 03 cuộc. 

- Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch của 

UBND huyện Tràng Định: 01 cuộc. 

- Thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất, các gói thầu 

mua sắm thiết bị dạy học theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 
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của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương 

trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và Quyết 

định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 

giai đoạn 2016-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 cuộc. 

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng: 

01 cuộc. 

- Thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Công ty 

Cổ phần thủy điện Bắc Khê 1; Công ty TNHH MTV Nga Phong; Công ty 

TNHH Xuân Cương (nay là Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương): 01 cuộc. 

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các huyện, thành phố Lạng Sơn: 01 cuộc. 

- Thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

- Thanh tra theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các biện pháp tổ chức thực hiện 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ chủ động 

xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tham mưu thực hiện; dự kiến thành 

phần Đoàn thanh tra báo cáo, trình Chánh Thanh tra ban hành quyết định thanh 

tra theo đúng kế hoạch được phê duyệt. 

Văn phòng bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của các Đoàn 

thanh tra. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch thanh tra, Văn phòng và các Phòng 

nghiệp vụ thường xuyên trao đổi, phối hợp để triển khai thực hiện theo đúng kế 

hoạch thanh tra.  

Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc thực kế hoạch thanh tra, báo cáo 

Chánh Thanh tra về tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra và các vấn đề phát sinh 

trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra./. 
 

 

Nơi nhận:                                                               CHÁNH THANH TRA 
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);                                              
- PCT. UBND tỉnh;    

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- PVP. UBND tỉnh (Đ/c Hiệp); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- VP, Các phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT.                                                                                              

 

                                                                                                            Đậu Trường An 
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