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Thực hiện Hướng dẫn số 231/HD-SNV ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ về 

việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021; Công văn số 

2324/CIIQLCN-STNMT ngày 29/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Cụm 

trưởng) về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và Quy định 

thang điểm, phương pháp chấm điểm các nội dung thi đua Cụm II - Các cơ quan 

Quản lý chuyên ngành. Thanh tra tỉnh báo cáo như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

 THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát đặc điểm tình hình 

Tổng số công chức và lao động hợp đồng hiện nay là 33 người (trong đó có 

28 công chức và 05 hợp đồng lao động); có 05 Thanh tra viên chính; 20 Thanh tra 

viên và 03 Chuyên viên; 05 hợp đồng lao động; được tổ chức thành 05 phòng là: 

Văn phòng; Phòng nghiệp vụ I; Phòng nghiệp vụ II; Phòng Thanh tra Phòng, 

chống tham nhũng; Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Có tổ chức 

Công đoàn cơ quan và Chi đoàn thanh niên. 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao 

Thanh tra tỉnh là cơ quan ngang sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức 

năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Trong những năm qua cơ quan luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ đã góp phần giữ gìn ổn định tình hình an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.   

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác thi đua, 

khen thưởng; tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức trong cơ 
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quan Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, 

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển 

hình tiên tiến; Luật Thi đua, khen thưởng 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua  khen  thưởng”; Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 

06/10/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua khen thưởng 

trong ngành thanh tra; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác thi đua, khen 

thưởng… 

Trên cơ sở các văn bản phát động thi đua, Thanh tra tỉnh đã phát động phong 

trào thi đua năm 2020 sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, lao động 

ngành thanh tra Lạng Sơn với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” và 

ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện.  

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo 

Ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng trong năm 2021 (có biểu tổng hợp các văn bản theo phụ lục I) 

- Đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động HĐ TĐKT 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thanh tra tỉnh đã tham mưu, đề xuất xây 

dựng các chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), tổ 

chức phát động, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành. 

Tham mưu sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tổ chức bình xét, lựa chọn những 

tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua, những 

điển hình tiên tiến trình Chánh Thanh tra quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Thanh 

tra Chính phủ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định. 

- Kết quả tham gia các hoạt động của Cụm thi đua 

Là thành viên của Cụm các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh Lạng Sơn, 

Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện như: kế hoạch triển 

khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phát động phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của ngành Thanh tra; đăng ký chỉ tiêu 

thi đua, khen thưởng năm 2021; phát động đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 

năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 190 năm 

ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) và 76 năm ngày truyền 

thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021). Thực hiện đầy đủ chế 

độ thông tin báo cáo.  

2. Kết quả các phong trào thi đua, công tác phát hiện, nhân điển hình 

tiên tiến  

2.1. Công tác tổ chức triển khai các phong trào thi đua 
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Để tiếp tục triển khai, đổi mới phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 

39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên 

tiến, Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức phân cụm thi đua thành 04 cụm. 

Trong năm tổ chức 01 đợt phát động thi đua xuyên suốt trong toàn ngành 

thanh tra Lạng Sơn trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành với chủ đề “Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”; đã phát động 01đợt thi đua cao điểm. 

2.2. Kết quả phong trào thi đua đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện, đồng 

thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch 

thanh tra và triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:  

* Kết quả công tác thanh tra: 

Trong năm, các tổ chức thanh tra đã triển khai 336 cuộc thanh tra, kiểm tra 

(56 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 251 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành; 14 cuộc thanh tra trách nhiệm; 15 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về 

PCTN), giảm 4,5% số cuộc so với cùng kỳ năm 2020 (336 cuộc/352 cuộc); nội 

dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham 

nhũng, được dư luận xã hội quan tâm như: tài chính, đất đai, xây dựng, giáo dục, y 

tế...; đã kết thúc 276/336 cuộc.  

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 7.378,9 triệu đồng, 3.044m2 đất; 

kiến nghị thu hồi 5.442,9 triệu đồng, yêu cầu trả lại các cá nhân 492,7 triệu đồng, 

giảm trừ thanh toán, quyết toán 1.443,3 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo đã thu 

hồi được 4.762,9 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88%; các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, mỹ phẩm, y dược tư nhân, tài nguyên và môi trường, xây dựng… đối 

với 430 tổ chức, cá nhân với số tiền 1.871,2 triệu đồng; kịp thời kiến nghị chấn 

chỉnh tăng cường công tác quản lý ở một số lĩnh vực như tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về đất đai, về thuế tại các doanh nghiệp; việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội...  

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, chỉ đạo Thanh 

tra tỉnh chủ trì, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 40 

doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, 

kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tiếp tục được các cấp, các ngành quan 

tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo thực hiện có hiệu 

quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của 

Tổng Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021, 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 1484/UBND-THNC ngày 20/10/2021 về việc rà 

soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021, không triển khai các cuộc thanh tra 

chưa thực sự cần thiết. Căn cứ tình hình thực tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã 
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quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo thẩm quyền, kết quả đã điều chỉnh 

giảm 32 cuộc thanh tra, bổ sung 11 cuộc thanh tra. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các tổ 

chức thanh tra trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và 

địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh 

tra theo quy định của pháp luật; trong thời kỳ báo cáo, không có công chức vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và cơ bản đã hoàn thành các cuộc 

thanh tra theo chương trình kế hoạch năm 2021.  

* Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:  

Trong năm 2021 các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 3.248 lượt công 

dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đề đạt nguyện vọng. Trong năm, 

các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 4.026 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh; trong đó có 462 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 

2020 (462 đơn/364 đơn). Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải 

quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp là 172 đơn (155 đơn khiếu nại, 

17 đơn tố cáo), tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2020 (172 đơn/128 đơn); đã giải 

quyết được 161 đơn/172 đơn (145 đơn/155 đơn khiếu nại và 16 đơn/17 đơn tố 

cáo), đạt tỷ lệ 93,6%. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn liên quan đến bầu cử Đại biểu quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thực 

hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, 11/11 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch và 

thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn liên quan đến bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp đã kịp thời xem xét, 

giải quyết đơn có liên quan đến cuộc bầu cử, đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận 13 đơn (01 đơn tố cáo người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 01 đơn tố cáo người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp huyện, 11 đơn tố cáo người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã), giảm 74% 

(13/50 đơn) so với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy ban 

bầu cử các cấp đã xem xét, giải quyết 12/13 đơn theo thẩm quyền (01 đơn tố cáo 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 01 đơn tố cáo người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 10/11 đơn tố cáo người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp xã). Ủy ban bầu cử cấp xã đã chuyển hồ sơ giải quyết 01 đơn tố 

cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã để tiếp tục xem xét, giải quyết theo 

quy định (do người bị tố cáo không trúng cử nên người tố cáo không có yêu cầu 

giải quyết tố cáo). 

Kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài: Tiếp tục 

thực hiện 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, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

Theo tiêu chí tại mục 1, Phần II Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của 

Thanh tra Chính phủ, có 16 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của Chủ 



5 

 

 

tịch UBND tỉnh nhưng công dân vẫn đề nghị xem xét, giải quyết lại; lũy kế đến 

thời điểm báo cáo, đã rà soát đối với 16/16 vụ việc. Trong năm 2021, qua rà soát 

đã kịp thời ban hành 03 thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc (ông Nguyễn 

Đức Nhuận, bà Vi Thị Cay, ông Hoàng Văn Kiểu) và 01 thông báo từ chối tiếp 

công dân (bà Lăng Thị Sử); xem xét điều kiện cụ thể của người khiếu nại, vận 

dụng chế độ chính sách để hỗ trợ ổn định cuộc sống của người khiếu nại và chấm 

dứt khiếu nại đối với 01 vụ việc kéo dài từ năm 1996 (vụ việc ông Trịnh Chắn 

Hính, bà Trịnh Thị Dền liên quan đến thu hồi đất xây dựng trụ sở Sở Tư pháp, trụ 

sở Bảo hiểm xã hội tỉnh). Việc kiểm tra, rà soát vụ việc được thực hiện đúng trình 

tự, thủ tục quy định tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP, cơ bản đảm bảo toàn diện, 

khách quan, chính xác. 

* Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:  

Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp, đổi mới phương pháp xử lý chồng 

chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện đúng tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg, các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong bối cảnh 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; góp phần tạo điều kiện và môi trường thuận lợi 

cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trong năm, đã triển khai, thực hiện 15 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCTN, đã kết thúc 11/15 cuộc. Qua thanh tra cho thấy các cơ 

quan, đơn vị được thanh tra đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp 

luật về PCTN; tuy nhiên còn có một số đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ 

tục; kết quả đã kiến nghị xử lý thu hồi 1.618,9 triệu đồng do vi phạm định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ; đã thu hồi 1.618,9 triệu đồng. 

* Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

Trong năm đã triển khai và kết thúc 12/14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm đối với 19 cơ quan, đơn vị. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của 

người đứng đầu trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm tra trách nhiệm trong việc quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đánh giá cán bộ, công chức đã chỉ ra 

những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, gắn với trách 

nhiệm của người đứng đầu, từ kết quả thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm 

trong thực hiện, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

2.3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua 

- Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ: 

Thanh tra tỉnh đã tổ chức một số hoạt động như tặng quà tết, dự khai giảng năm 

học mới...Bên cạnh đó, đã huy động được công chức cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác quyên góp, ủng hộ về vật chất cho đồng bào. 

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 
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lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 

21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 

21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” giai đoạn 2016-2020, Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua, vận 

động các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công chức, 

đoàn viên tham gia hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

tiếp cận tốt nhất nguồn vốn sản xuất làm ăn, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền 

vững bằng những việc làm thiết thực để giúp đỡ các hộ nghèo. Thanh tra tỉnh đã 

giúp đỡ, hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn. 

- Phong trào thi đua theo Kế hoạch số 27KH-KĐTĐKT ngày 29/8/2017 của 

Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: Thực hiện Kế hoạch số 

2964/KH-TTCP ngày 28/11/2017 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã ban 

hành Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra với chủ đề “Doanh 

nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2007 - 2020. Khi triển khai 

thanh tra các chương trình, dự án, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, 

giảm nghèo... có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng thanh tra, 

kiểm tra để tránh chồng chéo trong hoạt động; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

về thời gian, thời hạn thanh tra; kiến nghị chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, tài 

chính… tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hội nhập và phát triển. 

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 

14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện Kế hoạch số 1846/KH-TTCP ngày 

16/10/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức 

triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi 

đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tiếp tục tăng cường ý 

thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của 

công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 

2.4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến 

Trong năm Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nhân rộng điển 

hình tiên tiến trong cơ quan và trong toàn ngành. 

 3. Kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị 

 3.1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước 
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Thanh tra tỉnh thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể công chức, người 

lao động trong cơ quan bằng nhiều hình thức; tiếp tục thực hiện tốt 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”; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, 

xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư. Qua đó nhận thức của công chức đã được nâng lên rõ rệt, 

phong trào thi đua được hưởng ứng sôi nổi tạo động lực cho việc hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan.   

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. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 17/5/2017, Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình 

và đôn đốc công tác thanh tra để tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu 

quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo trong hoạt động; kết hợp 

việc triển khai các cuộc thanh tra với công tác kiểm tra trách nhiệm trong triển khai 

thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.  

Tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại 

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra 

Chính phủ, Tỉnh ủy. 

Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, chấn chỉnh 

các cấp, các ngành thực hiệm nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đăng tải các khẩu hiểu, 

biểu ngữ trên bảng điện tử về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, trọng đại của đất 

nước; tổ chức cấp phát tài liệu văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động đặc thù 

của ngành tới các huyện, thành phố. 

3.2. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo 

 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 26/02/2014 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc 

thực hiện QCDC ở cơ sở, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các 

nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở; tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo dân chủ ở cơ 

sở khi có thay đổi về nhân sự. Hội nghị cán bô, công chức đầu năm tổ chức lấy ý 

kiến góp ý đối với các hoạt động của cơ quan, công khai tài chính. 

3.3. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; kết quả tổ chức 

đoàn thể năm 2021 

Năm 2021, Công đoàn và Chi đoàn Thanh tra tỉnh được xếp loại hoàn thành 

tốt nhiệm vụ; cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và cơ quan văn hóa. 

4. Công tác khen thưởng 
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Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đều được đưa ra Hội đồng TĐKT xem xét. 

Vì vậy, việc đề nghị khen thưởng đối với người lao động trực tiếp được quan 

tâm khen thưởng; công tác khen thưởng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, 

có tác dụng giáo dục, nêu gương. 

4.1. Các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen 

thưởng trong năm 2021 

Phát động đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước 

CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) và 76 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt 

Nam (23/11/1945 - 23/11/2021). Tổng kết đợt thi đua, Chánh Thanh tra tỉnh đã 

tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 18 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu.  

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và 

Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân của Thanh tra tỉnh.  

4.2. Công tác phát hiện khen thưởng và đề nghị khen thưởng 

 Việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào 

thi đua được thực hiện thông qua việc bình xét theo quy trình đề xuất từ cơ sở 

phòng, các cụm thi đua của ngành. Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức họp xét 

đề nghị Chánh Thanh tra hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo đúng quy trình, 

quy định. 

4.3. Tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động (Dự kiến) 

Tỷ lệ người lao động được khen thưởng chiếm từ 70% trở lên. 

5. Một số công tác khác 

5.1. Quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng 

Việc quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng được thực hiện theo Luật 

thi đua khen thưởng và Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 30/8/2012 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân 

sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quỹ được trích lập được sử dụng đảm 

bảo đúng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

5.2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 

Năm 2021, Thanh tra tỉnh đã cử 01 công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng do Ban thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức 

theo công văn số 180/GM-BTĐKT ngày 02/11/2021 của Sở Nội vụ tổ chức tập 

huấn. 

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng 

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác thi đua, khen thưởng đã được các tổ chức 

thanh tra quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; công chức, viên chức, người lao 

động tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 

do UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh phát động. Nhiệm vụ công 

tác thi đua, khen thưởng được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp 



9 

 

 

thời và có chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua luôn được gắn với thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Việc xét thi đua, khen thưởng và xét công 

nhận các sáng kiến, giải pháp công tác cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, khách 

quan, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu 

dương, khen thưởng các mô hình, gương điển hình tiên tiến được quan tâm thực 

hiện, tạo không khí phấn khởi, kịp thời cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân tiếp tục 

phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn trong lao động, công tác và học tập, góp phần 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

  1. Ưu điểm 

Công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy và lãnh đạo quan tâm chỉ đạo 

thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và 

chỉ đạo thực hiện. Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ 

chính trị của ngành, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi 

trong toàn ngành thanh tra của tỉnh. Thanh tra tỉnh đã chủ động và triển khai sâu 

rộng các phong trào thi đua, nội dung thi đua bám sát vào chủ đề, chỉ tiêu thi đua 

do Thanh tra Chính phủ phát động với sự thống nhất, quyết tâm cao và bám sát nội 

dung thi đua theo giao ước thi đua của Cụm. Kết quả thực hiện công tác thi đua 

khen thưởng đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và phương pháp lề lối làm việc của 

công chức trong cơ quan và phong trào thi đua thật sự là động lực thúc đẩy để hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền về TĐKT đã được quan tâm 

thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Do tác động của đại dịch COVID-19, việc triển khai các phong trào thi đua 

cũng gặp những khó khăn nhất định về tiến độ, thời gian, chương trình hoạt động 

chất lượng thực hiện phong trào thi đua. 

Việc thực hiện các phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng 

chưa đồng đều ở các phòng. Còn một số ít công chức và người lao động thiếu sự 

chủ động, tự giác hưởng ứng chưa rõ nét. 

 
 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  NĂM 2022 
 

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác khen thưởng năm 2022 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của 

Trung ương và của tỉnh, cụm về thi đua khen thưởng. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết 

tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi 100% các chỉ tiêu, kế hoạch công tác 
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thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo được giao; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật TĐKT và 

các VBQPPL về công tác TĐKT của Đảng và Nhà nước đến toàn thể CBCC và 

người lao động trong toàn ngành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành 

tích đạt được của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tiếp tục nhân rộng. 

2. Một số giải pháp chủ yếu  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi đua và tổ 

chức ký kết giao ước thi đua kịp thời và phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành. 

Trong quá trình tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua có sự phối hợp đồng bộ 

giữa cấp ủy, lãnh đạo với các đoàn thể. Công tác thi đua, khen thưởng được tổ 

chức và phổ biến tới từng phòng, từng cá nhân trong cơ quan và toàn ngành.  

- Quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản về TĐKT đến 

toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong ngành Thanh tra.  

- Thường xuyên đổi mới, phù hợp với từng đơn vị, coi trọng công tác phát 

hiện điển hình tiên tiến, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

- Triển khai công tác TĐKT được tổ chức và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 

kịp thời. Các phong trào thi đua luôn được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương các điển hình tiên 

tiến được quan tâm, tạo không khí phấn khởi, kịp thời cũng góp phần cổ vũ, động 

viên các phong trào thi đua của đơn vị phát triển mạnh mẽ hơn. 

Trên đây là báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Sở TN&MT (Trưởng cụm II); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- VP và các Phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, PHN. 

 
                                                              

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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