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BÁO CÁO 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021; phương hướng, 

 nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2022 

 

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là  

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm diễn ra cuộc bầu cử đại 

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

2026; cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phát 

huy truyền thống 76 năm ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021), 

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh 

tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động phát động phong trào thi đua trong 

toàn ngành, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao 

động nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và lập thành tích 

chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương.  

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

 THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng 

Lãnh đạo Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã chú trọng chỉ đạo thực 

hiện công tác thi đua khen thưởng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong toàn ngành về Luật 

Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 2100/CT-

TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong 

trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 108/KH-TTCP ngày 13/02/2021 

của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua năm 2021; Kế 

hoạch số 52/KH-C.IV ngày 26/3/2021 của Cụm thi đua số IV về tổ chức các hoạt 

động thi đua năm 2021. 

Trên cơ sở phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề 

“Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, Cụm thi đua số IV đã tổ chức ký 
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giao ước thi đua giữa Thanh tra 07 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; đồng thời 

thống nhất các biện pháp tổ chức các hoạt động thi đua của Cụm trong năm 2021; 

ban hành Kế hoạch số 52/KH-C.IV ngày 26/3/2021 của Cụm thi đua số IV về tổ 

chức hoạt động thi đua năm 2021; thực hiện sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 

tháng đầu năm, phân công thực hiện công tác kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong 

cụm, qua đó nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua của 

các đơn vị; thông qua các báo cáo cụ thể đã tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, 

cách làm hay trong việc triển khai phong trào thi đua, hoạt động nghiệp vụ trên 

các lĩnh vực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng.     

Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của Thanh tra các tỉnh trong Cụm 

đã gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, coi công tác thi đua khen 

thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực thúc đẩy, khuyến 

khích tập thể, cá nhân, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã phát 

động phong trào thi đua tới toàn thể công chức trong ngành Thanh tra, tổ chức 

đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021 làm cơ sở để 

phấn đấu. Quá trình tổ chức thực hiện, Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV 

thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng, cập nhật, theo dõi kết quả công tác thi đua của các tổ chức Thanh tra trong 

tỉnh, nhằm kịp thời chỉ đạo phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký và xây 

dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Bên cạnh việc thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, Thanh tra các 

tỉnh Cụm thi đua số IV đã kịp thời phát động phong trào thi đua ngắn hạn, nước 

rút, thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng 

đại của đất nước, của ngành Thanh tra, gắn nội dung phong trào thi đua với đẩy 

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

tục triển khai 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; 

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

sau” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi đua theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngà 

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; 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 73/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực 

Với phương châm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên 

các lĩnh vực thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải 

cách hành chính, xây dựng cơ quan trong sạch; các tổ chức thanh tra đã đổi mới về 

nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, tập trung 
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chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2021, qua đó đã tác động tích cực 

đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của 

ngành. Kết quả đạt được như sau:  

2.1. Thi đua, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác 

thanh tra 

Bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và 

các yêu cầu quản lý nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội 

theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh; Thanh tra 

các tỉnh trong Cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng 

điểm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của tỉnh và của ngành Thanh tra. 

Thanh tra các tỉnh đã chủ động xử lý chồng chéo ngay trong Chương trình kế 

hoạch thanh tra của các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh, nhất là thanh tra đối với 

doanh nghiệp; phối hợp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra của Bộ, ngành Trung 

ương trên địa bàn tỉnh; rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm các 

cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn 

cho các doanh nghiệp trước tình hình dịch bệnh covid-19.  

Thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra được phê duyệt; Thanh tra các 

tỉnh trong Cụm đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật, chất lượng các cuộc thanh tra tiếp tục được nâng lên, hầu hết các 

kết luận và kiến nghị của thanh tra được thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước 

nhất trí, dư luận đồng tình ủng hộ. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, kiến nghị 

chấn chỉnh và xử lý các vi phạm pháp luật, ngăn ngừa, phòng, chống tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

pháp luật; phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ 

luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật. 

Tính đến thời điểm báo cáo, Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã triển 

khai thực hiện 514 cuộc thanh tra hành chính1 và 1.525 cuộc thanh tra, kiểm tra 

                   
1 514 cuộc Thanh tra hành chính 

1.1. Thanh tra tỉnh Sơn La: Đã thực hiện 202 cuộc thanh tra, kiểm tra (152 cuộc theo kế hoạch, 

50 cuộc đột xuất) đối với 831 tổ chức, đơn vị; đã kết thúc, ban hành 16 kết luận, phát hiện sai phạm về 

kinh tế là 9.468 triệu đồng và 1.027 m2 đất, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.071 triệu 

đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền 3.396 triệu đồng và 1.072m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 203 tổ 

chức và 550 cá nhân. Đã thu hồi vào NSNN khoản sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra số tiền 

4.661 triệu đồng đạt 76,77%; đã tiến hành xử lý khác về kinh tế với số tiền là 2.361 triệu đồng, đạt 

69,52% và 1.027 m2 đất, đạt 100%. Số tiền xử lý thu hồi vào NSNN từ phạt vi phạm hành chính là 1.589 

triệu đồng, đạt 100%. 

  1.2. Thanh tra tỉnh Lai Châu: Đã triển khai 58 cuộc thanh tra (Số cuộc kỳ trước chuyển sang 07 

cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ 51 cuộc. Số cuộc thanh tra theo kế hoạch 53 cuộc, số cuộc đột xuất 

05cuộc.  Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận: 37/58 cuộc. Tổng số đơn vị được thanh tra: 85 đơn 

vị/37 cuộc đã ban anhd kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền: 6.630 triệu đòng, trong đó: 

kiến nghị thu hồi cho NSNN số tiền: 5.580 triệu đồng. Kiến nghị xử lý khác 1.050 triệu đồng. Xử lý 

trách nhiệm: Các cấp có thẩm quyền đã xem xét xử lý hành chính (kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, 

nghiêm túc rút kinh nghiệm) đối với 39 tập thể và 84 cá nhân. 
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chuyên ngành2. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 

96.027,0 triệu đồng và 54.238m2 đất, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 

                                                         
1.3. Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Đã triển khai 42 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (tăng 35,5% số 

cuộc thanh tra so với năm 2020; trong đó có 39 cuộc theo kế hoạch và 03 cuộc đột xuất). Qua thanh tra 

phát hiện vi phạm số tiền 3.185,16 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào NSNN 3.185,16 triệu đồng; đã thu 

hồi 1.457,86 triệu đồng (đạt 46% tỷ lệ thu hồi). Triển khai 17 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng (tăng 54,5% so với năm 2020) đối với 17 tổ chức, đơn vị; đã ban hành 15 kết luận 

thanh tra. 

1.4. Thanh tra tỉnh Điện Biên: Đã thực hiện 67 cuộc thanh tra (có 13 cuộc triển khai từ kỳ trước 

chuyển sang, 54 cuộc triển khai trong kỳ; 58 cuộc theo kế hoạch và 09 cuộc đột xuất) đối với 122 cơ 

quan, đơn vị, đã ban hành 55 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện có vi phạm về kinh tế với 

tổng số tiền 9.047,96 triệu đồng, 3.046,2 m2 đất và 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó kiến 

nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 7.570,95 triệu đồng (đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 

6.672,32 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88%) và 3.046,2 m2 đất, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 1.477,01 triệu 

đồng, kiến nghị điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và huỷ 

bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với 15 tổ chức và 

88 cá nhân vi phạm. Riêng Thanh tra tỉnh triển khai trong kỳ 14 cuộc, trong đó số cuộc triển khai từ kỳ 

trước chuyển ang là 03 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ là 11 cuộc, theo kế hoạch 11 cuộc, đột xuất 03 

cuộc. Đã ban hành 10 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra phát hiện 10 đơn vị vvi phạm chủ yếu 

thuộc tài chính, đất đai tổng số tiền 6.997.17 triệu đồng, 3.046.2 m2 đất, 02 giấy CNQSDĐ. 

1.5. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: 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%; 

1.6. Thanh tra tỉnh Lào Cai: Đã triển khai 107 cuộc thanh tra hành chính (giảm 5 cuộc so với 

cùng kỳ năm 2020), theo kế hoạch 85 cuộc, đột xuất 22 cuộc, ban hành kết luận 84 cuộc. Qua thanh tra 

phát hiện tổng số tiền vi phạm là 20.558 triệu đồng và 1.140m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 

6.384 triệu đồng, đã thu hồi 5.808 triệu đồng (đạt 90,9%) số tiền còn lại đang tiến hành đôn đốc thu hồi. 

Riêng thanh tra tỉnh đã triển khai 44 cuộc thanh tra, trong đó theo kế hoạch 37 cuộc, đột xuất 7 cuộc, ban 

hành kết luận 40 cuộc. Phát hiện tổng số tiền vi phạm 20.143 triệu đồng, xử lý khác 13.965 triệu đồng, 

kiến nghị thu hồi nộp NSNN 6.177 triệu đồng, đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ là 5.601 triệu đồng 

(đạt 90,6%). 

1.7. Thanh tra tỉnh Hà Giang:  

- Đối với Thanh tra các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:  Thanh tra hành chính: triển khai 72 

cuộc thanh tra, tại 141 đơn vị (năm 2020 chuyển sang 15 cuộc, triển khai trong kỳ 57 cuộc), trong đó: Thanh tra 

theo kế hoạch 59 cuộc, đột xuất 13 cuộc. Kết thúc thanh tra, ban hành kết luận 67 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 

tổng số sai phạm 10.489,226 triệu đồng và 50.054m2 đất1.  

- Đối với Thanh tra tỉnh: Đã triển khai 08 cuộc thanh tra tại 11 đơn vị (kỳ trước chuyển sang: 01 

cuộc; triển khai trong năm 2021: 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất). Đến thời 

điểm báo cáo đã kết thúc 04 cuộc và ban hành 05 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 5 đơn vị có sai phạm, 

kiến nghị xử lý về tài chính 2.666,539 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN: 1.526,111 

triệu đồng; kiến nghị giảm trừ khi quyết toán: 1.140,428 triệu đồng. 
2 1.525 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

2.1. Thanh tra tỉnh Sơn La: Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 96 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 

603 tổ chức và cá nhân, đã kết thúc 70 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 139 tổ chức, cá nhân có 

sai phạm với số tiền 2.613 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 531 triệu đồng, kiến nghị 

hoàn thiện về hồ sơ, chứng từ; chấn chỉnh rút kinh nghiệm với số tiền 2.081 triệu đồng; kiến nghị ban 

hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 tổ chức và 20 cá nhân với số tiền là 2.596 

triệu đồng. Kết quả đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra: Đã thu vào ngân sách Nhà nước các sai phạm 

phát hiện qua thanh tra với số tiền là 335 triệu đồng, đạt 63.08%; đã tiến hành xử lý khác 2.080, đạt 
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nhà nước 65.254,6 triệu đồng và 52.470,2m2 đất; giảm trừ qua thanh quyết toán và 

xử lý khác 9.446,0 triệu đồng; kiến nghị xử lý đối với 653 tập thể và 3.442 cá nhân 

liên quan đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ, 01 đối tượng; ban hành 

1.713 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 34.110,3 triệu đồng; tiêu 

hủy hàng hóa thành tiền là 104,0 triệu đồng; tịch thu hàng hóa thành tiền là 50,0 

triệu đồng. Đến nay đã thu nộp ngân sách nhà nước của các cuộc thanh tra hành 

chính 30.693,2 triệu đồng. 

2.2. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn 

thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã làm tốt công tác tham mưu cho  

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết 

                                                         
99.95%; thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước từ phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.589 triệu đồng, 

đạt 61.21%. 

2.2. Thanh tra tỉnh Lai Châu: Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 60 cuộc thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành (kỳ trước chuyển sang 03 cuộc; triển khai trong kỳ 57 cuộc), trong đó có 46 cuộc theo kế 

hoạch và 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, tại 78 tổ chức và 303 cá nhân. Qua hoạt động thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 72 tổ chức và 125 cá nhân vi phạm với số tiền 1.906 triệu đồng (tổ 

chức 1.667 triệu đồng, cá nhân 239 triệu đồng), kiến nghị thu hồi 1.028 triệu đồng nộp NSNN, kiến nghị 

khác 877 triệu đồng. Ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 31 tập thể và 119 cá 

nhân, với tổng số tiền 1.363 triệu đồng. Đến kỳ báo cáo đã đôn đốc thu hồi 773.4 triệu đồng/1.028 triệu 

đồng tiền sai phạm, đạt 75,2%; kiến nghị khác 534,2 triệu đồng/877 trệu đồng, đạt 61%. Đôn đốc thực 

hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.180.9 triệu đồng/1.363 triệu đồng, đạt 86,6%. 

2.3. Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Đã thực hiện 76 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 31% số cuộc thanh 

tra so với năm 2020) với trên 700 cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát 

hiện vi phạm về kinh tế: 1.038,56 triệu đồng; kiến nghị thu hồi: 961,31 triệu đồng; đã thu hồi 890,65 

triệu đồng (đạt 92,6% tỷ lệ thu hồi). Ban hành 150 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 

tiền: 977,50 triệu đồng. 

2.4. Thanh tra tỉnh Điện Biên: Thanh tra các sở, ngành đã triểm khai 335 cuộc thanh tra, kiểm tra (03 cuộc 

triển khai từ kỳ trước chuyển sang, 332 cuộc triển khai) đối với 401 cá nhân và 294 tổ chức. Qua thanh tra phát hiện 

202 cá nhân và 59 tổ chức có sai phạm về kinh tế và thu hồi số tiền 920.399 triệu đồng; ban hành 225 quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 29 tổ chức, 196 cá nhân với tổng số tiền 3.974.35 triệu đồng; khởi tố 15 vụ, 9 đối 

tượng vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp (phá rừng; khai thác gỗ trái phép). Đã thu hồi 761,764 triệu động, đạt tỷ lệ 

83%. 

2.5. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: 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%. 

2.6. Thanh tra tỉnh Lào Cai: Triển khai toàn ngành 349 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

(tăng 31 cuộc so với cùng kỳ 2020) việc chấp hành pháp luật của 1.812 tổ chức và cá nhân, phát hiện 546 

tổ chức và cá nhân vi phạm với tổng số tiền 27,2 tỷ đồng, ban hành 581 quyết định xử phạt hành chính 

với tổng số tiền xử phạt 6,79 tỷ đồng, đã thu 6,25 tỷ đồng (đạt 92,04%). 

2.7. Thanh tra tỉnh Hà Giang: Đã thực hiện 178 cuộc (số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 06 

cuộc, trong kỳ 172 cuộc, số cuộc thường xuyên 61 cuộc, số cuộc theo kế hoạch 101 cuộc, số cuộc đột xuất là 16 

cuộc). Số tổ chức, cá nhân thanh tra, kiểm tra: 424 tổ chức; 444 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 16 tổ 

chức và 34 cá nhân vi phạm tổng số tiền 3.945,91 triệu đồng, tổ chức 3.233,16 triệu đồng, cá nhân 712,75 triệu 

đồng.  
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khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ 

việc mới phát sinh từ cơ sở, không để hình thành những điểm nóng, bức xúc kéo 

dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

các tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công 

dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XIII của Đảng. Chỉ đạo thực hiện 

việc cập nhật thông tin và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; tổ 

chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. 

Trong năm 2021, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua số IV đã tiếp 10.939 

lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo. Tiếp nhận tổng số 

16.168 các loại đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo. Đã tham mưu giải 

quyết được 319/387 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,4%3.   

                   
3 Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

3.1. Thanh tra tỉnh Sơn La: Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.280 lượt với 1.646 người đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 808 lượt người bằng 39%, 21 đoàn đông 

người với 193 người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 12 vụ việc. Tiếp nhận 2.735 đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết; đã xử lý 2.689/2.735 đơn đạt 98%; số đơn thuộc thẩm quyền giải 

quyết 1.552 đơn; đã giải quyết 27 đơn với 25 vụ việc khiếu nại đủ điều kiện xem xét giải quyết. Đã giải 

quyết 19 vụ việc đạt 76 %, hiện 06 vụ việc khiếu nại đang trong quá trình xác minh, giải quyết; 19 đơn tố 

cáo giải quyết 19 vụ việc đạt 100%. 

3.2. Thanh tra tỉnh Lai Châu: Các cấp, ngành trong tỉnh tiếp 799 lượt với 1.012 người với 746 vụ 

việc giảm 98 lượt với 122 người bằng 33 vụ việc so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 12 đoàn đông 

với 72 người; tiếp nhận 1.156 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Tổng số đơn, vụ việc 644/716 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đơn đạt 90% (Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 

quyết 08 đơn/08 vụ việc đã giải quyết được 07/08 vụ việc đạt 87,5%, số vụ việc đã được thụ lý đang 

trong quá trình xác minh xem xét giải quyết 01 vụ việc; Tổng số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải 

quyết 08 vụ việc, không đủ điều kiện thụ lý 05 vụ việc, số vụ việc đã thụ lý giải quyết 03 đơn/03 vụ, giải 

quyết 02/03 vụ việc đạt 66,7%. 

3.3. Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Các cấp, ngành, huyện, thành phố đã tiếp 1.500 lượt với 1.553 

người; Tiếp nhận đơn 1.756 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý đơn thuộc thẩm 

quyền 1203 đơn/1203 vụ việc, không thuộc thẩm quyền 295 đơn/295 vụ việc; đã giải quyết 30/48 đơn 

khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 62,5%, 16 đơn/25 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 64%. 

3.4. Thanh tra tỉnh Điện Biên: Tiếp 984 lượt với 1.232 người, có 13 đoàn đông người với 97 

người; Tiếp nhận 2.024 đơn trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết 79 vụ (KN 50 vụ; tố cáo 29 

vụ). Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền 57 đơn/57 vụ (trong đó 19 đơn/19 vụ tồn kỳ trước chuyển sang) 

đã giải quyết 41/57 vụ đạt 72%; còn 16 vụ mới phát sinh đang giải quyết. Kết quả giải quyết số vụ rút 

đơn 13 vụ; Khiếu nại đúng 03/28 vụ chiếm 10,7%; Khiếu nại sai 18/28 vụ chiếm 64,3%; Khiếu nai có 

đúng có sai 07/28 vụ chiếm 25%. Đã giải quyết đơn tố cáo 21/27 vụ việc thuộc thẩm quyền đạt 78%. 

Qua công tác giải quyết tố cáo kiến nghị thu hồi cho nhà nước 11.000.000 đồng; kiến nghị xử lý hành 

chính 01 tập thể 01 cá nhân liên quan đến sai phạm. 

3.5. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: Trong năm, đã có 3.248 lượt công dân đến cơ quan hành chính các 

cấp trong tỉnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã tiếp nhận 4.033 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh. 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%. 
 

3.6. Thanh tra tỉnh Lào Cai: Toàn tỉnh tiếp 1.887 lượt với 2.979 người (giảm 770 lượt so với 

cùng kỳ năm 2020), có 66 đoàn đông với 1.194 người (giảm 25 đoàn so với cùng kỳ năm 2020). Tiếp 

nhận 3.330 đơn (tăng 123 đơn so với cùng kỳ năm 2020). Thanh tra tỉnh tiếp 33 lượt công dân (tăng 9 
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Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính 

phủ, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và thành 

lập Tổ công tác, giúp việc, tiến hành rà soát, định hướng giải quyết các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn4. 

1.3. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng 

chống tham nhũng 

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV tiếp tục tham mưu cho chính quyền 

cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của địa phương. Tham mưu kịp 

thời cho UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện 

đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác PCTN trên địa bàn. Tham mưu ban hành các báo cáo sơ kết, tổng kết 

liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Báo cáo kết quả thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo sơ kết 

05 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 

vụ án tham nhũng; báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi 

thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; báo cáo 

kết quả thực hiện Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

Thanh tra các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát các đối tượng thuộc 

diện kê khai kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ.  

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên 

truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động các quy định về công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả các địa phương đã tổ chức được 

3.368 lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng 

chống tham nhũng cho 1.336,815 lượt người tham gia, phát hành 35.453 tài liệu 

                                                         
lượt so với cùng kỳ năm 2020) với 4 đoàn đông và 74 người (tăng 02 đoàn so với năm 2020); Tiếp nhận 

83 đơn (khiếu nại 5 đơn, tố cáo 6 đơn, kiến nghị phản ánh 72 đơn), đủ điều kiện xử lý 26 đơn (khiếu nại 

02 đơn, tố cáo 01 đơn, kiến nghị phản ánh 23 đơn); đơn UBND tỉnh giao xác minh 6 đơn, đã giải quyết 

6/6 đơn đạt 100%. 

3.7. Thanh tra tỉnh Hà Giang: Các cấp, ngành tiếp 461 lượt công dân (644 người), tương đương 

442 vụ việc. Tiếp nhận 1203 đơn; kỳ trước chuyển sang 73 đơn, tiếp nhận trong kỳ 1130 đơn. Số đã xử 

lý 1203/1203 đơn tiếp nhận, số đơn đủ điều kiện xử lý 986 đơn, bao gồm 976 vụ việc; số đơn thuộc thẩm 

quyền 687 đơn; đã thực hiện hướng dẫn 22 đơn, chuyển 275 đơn, đôn đốc giải quyết 01 đơn. Thanh tra 

tỉnh tiếp 10 lượt với 54 người, tương đương 05 vụ việc, có 01 đoàn đông người (45 người) tương đương 

01 vụ việc; tiếp nhận 50 đơn; trong đó đã xử lý 50 đơn/50 đơn tiếp nhận. Số đơn đủ điều kiện xử lý 24 

đơn, gồm 24 vụ việc, số đơn thuộc thẩm quyền 03 đơn, không thuộc thẩm quyền 21; đã thực hiện chuyển 

21 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 
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tuyên truyền5.  

Tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch thực hiện Đề 

án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021. Các tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 911 trường 

hợp, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về công khai minh bạch, về việc thực hiện chế độ 

định mức tiêu chuẩn. 

Thực hiện Kế hoạch số 1763/KH-TTCP ngày 04/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về việc tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối 

với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016 đến năm 2019, Thanh 

tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã trình UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển 

khai việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh; tổ chức hội nghị 

tập huấn, đánh giá Bộ chỉ số phòng chống tham nhũng cấp tỉnh; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành việc đánh giá chấm điểm chỉ số 

phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020, tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá 

và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.  

                   
5 Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng 

5.1. Thanh tra tỉnh Sơn La: Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện công khai tài sản, thu nhập 

46 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%; số bản kê khai đã được công khai 9.053 bản kê khai, đạt tỷ lệ 100%. 

5.2. Thanh tra tỉnh Lai Châu: Tổ chức hội nghị tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho 250 người là lãnh đạo, công chức, viên chức tham 

mưu thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Có 42/42 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu với tổng sô 

4.653 người thuộc diện phải kê khai theo quy định. 

5.3. Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Toàn tỉnh đã tổ chức được 586 lớp tuyên truyền với 45.320 lượt 

CBCCVC, chiến sỹ, giáo viên, học viên, học sinh và nhân dân được phổ biến các văn bản pháp luật về 

PCTN. Số lượng đầu sách, tài liệu pháp luật được xuất bản là 504 cuốn. Các cơ quan thông tin truyền thông  

đã đăng tải 1.164 tin, bài, ảnh liên quan đến công tác PCTN, lãng phí. 100% các cơ quan, đơn vị đã thực 

hiện hoàn thành việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập. 

5.4. Thanh tra tỉnh Điện Biên: Tổ chức 14 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN và các buổi tuyên 

truyền pháp luật cho 2.249 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Số người có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập đã thực hiện kê đạt 99,92% (6101/6106 người). Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối 

với 116 cán bộ, công chức, viên chức. 

5.5. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: Đã tổ chức được 26 lớp tuyên truyền về công tác PCTN với 2.701 

người tham dự, thực hiện 280 buổi tuyên truyền lưu động, treo băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền về 

PCTN; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tích cực đăng tải 285 tin bài tuyên truyên về 

PCTN, tiêu cực, lãng phí. hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN”, kết quả đã có 

10.459 bài dự thi. 

5.6. Thanh tra tỉnh Lào Cai: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị KKTSTN, tổng hợp các bản 

KKTSTN gửi TTCP theo quy định. Tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, TTV trong toàn ngành Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP. Tiến hành thanh tra 08 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về thực hiện 

Luật PCTN đối với 45 đơn vị theo Kế hoạch thanh tra được phê duyệt. 

5.7. Thanh tra tỉnh Hà Giang: Tổng số 1.147/1.147 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc tổ 

chức kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 9.463 người. 

Số người đã kê khai 9.463 người, đạt 100%. Số bản kê khai đã được công khai 9.463/9.463 bản đạt 

100%. 
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Thanh tra các tỉnh đã triển khai thực hiện 132 cuộc thanh tra việc thực hiện 

các quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, 

đã kết thúc 119 số cuộc. Qua Thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những 

tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống 

tham nhũng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý hành chính đối với các 

cá nhân liên quan đến sai phạm. 

2.4. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, cải 

cách thủ tục hành chính  

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành về công tác cải cách hành chính đảm bảo tính kịp thời, khả thi, phù hợp với 

các nội dung và quy định của văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; việc tổ chức, chỉ đạo triển 

khai luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục và toàn diện. Tham mưu trình 

UBND tỉnh ban hành công bố Quyết định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành 

quản lý; thực hiện việc niêm yết TTHC đúng quy định, giải quyết thủ tục hành 

chính theo thẩm quyền đảm bảo đúng thời gian, không có TTHC giải quyết trễ 

hẹn; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công 

tác; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát sửa đổi, 

bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý tiếp tục được tăng 

cường, các đơn vị trong Cụm thi đua số IV tiếp tục đưa ứng dụng phần mềm công 

nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc 

của cơ quan; ứng dụng chữ ký số, gửi và nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản 

lý văn bản điều hành; duy trì áp dụng có hiệu quả và thường xuyên cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, 

đột xuất, nội dung báo cáo chính xác, kịp thời phục vụ có hiệu quả công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt quy 

chế phối hợp giữ Thanh tra tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, 

góp phần tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị.  

2.5. Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh 

Thanh tra các tỉnh trong Cụm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về hoạc tập và theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 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 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành 

Thanh tra, Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng 

Thanh tra Chính phủ về 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, 
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viên chức ngành Thanh tra; Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP ngày 06/9/2007 của 

Tổng Thanh tra về quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; chấp hành nội quy, quy 

chế của cơ quan; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP Quy định quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công 

tác tiếp công dân (có hiệu lực từ ngày 01/5/2021), thay thế Quyết định số 

1860/QĐ-TTCP ngày 09/6/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành 

Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra. 

Thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể 

trong sạch, vững mạnh; giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công 

chức trong việc gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát đội 

ngũ cán bộ, công chức và các đoàn thanh tra; công khai, minh bạch trong công tác 

quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, 

công chức6.  

                   
6 Đào tạo, bổ nhiệm:  

6.1. Thanh tra tỉnh Sơn La: Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 77 người và số đã 

thực hiện 28 người trong đó thanh tra viên nhu cầu 33 người đã thực hiện 9 người; thanh tra viên chính 

nhu cầu 16 người, đã thực hiện 8 người; thanh tra viên cao cấp nhu cầu 1 người, đã thực hiện 1 người; 

tiếp công dân, KN, TC nhu cầu 27 người; khác nhu cầu 10 người. 

6.2. Thanh tra tỉnh Lai Châu: Thực hiện bổ nhiệm 02 Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 01 Phó Chánh 

văn phòng; điều động và bổ nhiệm 03 Phó Trưởng phòng; cử 18 lượt công chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn; cử 01 công chức tham gia giám sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 

6.3. Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch trưởng phòng, phó trưởng phòng 

năm 2021; bổ nhiệm cán bộ có đủ phẩm chất, tiêu chuẩn và năng lực vào các vị trí phù hợp. Cử 02 công 

chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; 01 công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

Thanh tra viên; 01 công chức đi học lớp Quản lý lãnh đạo cấp sở. 

6.4. Thanh tra tỉnh Điện Biên: Đã cử 16 lượt công chức đi học (06 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ TTV và TTVC; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình 

chuyên viên; 07 công chức tham gia lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính; 01 công 

chức đi học trung cấp chính trị; cử 15 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn do các cơ quan, đơn vị tổ 

chức; thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 09 Chánh Thanh tra cấp huyện, ngành; thực hiện bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại đối với 07 công chức. 

 6.5. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: Đã bố trí cho 01 công chức đi học lớp cao cấp chính trị hệ tập 

trung, 04 công chức đi học lớp trung cấp chính trị, 06 công chức đi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, 08 

công chức đi học lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính, 03 công chức đi học lớp nghiệp vụ thanh tra viên, 

18 công chức đi học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 05 công chức đang học cao 

học hệ không tập trung. Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 124/2020/ND-CP  ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ và các Thông tư mới ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ cho gần 200 cán bộ, công chức làm công 

tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố; toàn thể cán bộ, công chức 

đang công tác tại Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh. 

  6.6. Thanh tra tỉnh Hà Giang: Đề nghị bổ nhiệm ngạch TTVC 02 công chức, TTV 02 công chức; 

miễn nhiệm TTVC 01 công chức; TTV 01 công chức; cho ý kiến thỏa thuận bổ nhiệm 03 Chánh Thanh 

tra huyện và 01 Chánh thanh tra Sở; Cử 29 công chức tham gia học các lớp Nghiệp vụ Thanh tra; 09 

công chức Thanh tra tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. 

 6.7. Thanh tra tỉnh Lào Cai: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TTVCC, bồi 

dưỡng quốc phòng và an ninh đối tượng 2 và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; 

01 lãnh đạo cấp phòng tham gia bồi dưỡng quốc phòng và an ninh đối tượng 3; cử 02 công chức học lớp 

TCLLCT-HC A04-21; cử 02 công chức đăng ký dự thi trình độ Thạc sỹ; trình UBND tỉnh bổ nhiệm, 

miễn nhiệm TTV năm 2021. 
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3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua 

3.1. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để 

ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 

phát triển” 

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số IV hưởng ứng, tích cực triển khai các 

phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội 

nhập và phát triển” do tỉnh phát động, việc tổ chức thực hiện các hoạt động được 

lồng ghép phong trào thi đua thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức của 

công chức, người lao động trong ngành về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, 

nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động trong việc thực hiện các chủ 

trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp 

phát triển; đồng thời gắn việc thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề với 

phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, 

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

 Tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh 

khiếu nại, tố cáo; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định 

tình hình trật tự xã hội, trong đó có khu vực nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế 

của đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức chính trị xã hội để giải quyết tốt các vụ khiếu kiện liên quan đến nông dân, 

nông thôn. Thông qua hoạt động thanh tra, đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền một 

số cơ chế chính sách trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo 

bền vững và xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với quy định và tình hình thực 

tiễn tại địa phương.  

Bên cạnh đó, Thanh tra các tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các xã 

được phân công, tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, vận động công chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, 

các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, ủng hộ đồng bào 

vùng lũ lụt, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn7.  

                   
7 Thanh tra tỉnh Hà Giang: Hưởng ứng, vận động đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo với số tiền 

148.547.100 đồng; Trong đó: Quỹ bảo trợ trẻ em: 2.000.000  đồng; Quỹ vì người nghèo: 7.418.500 đồng; 

Quỹ mái ấm công đoàn: 1.500.000 đồng; Quỹ đền ơn, đáp nghĩa: 1.500.000 đồng; Quỹ phòng chống 

thiên tai: 6.128.600 đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ 

nghèo có khó khăn về nhà ở: 120.000.000 đồng; Ủng hộ Xã Tân Quang và Thị trấn Vĩnh Tuy huyện Bắc 

Quang thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, 

giảm nghèo bền vững: 10.000.000 đồng. Thanh tra tỉnh Lào Cai: Hỗ trợ, ủng hộ giúp đỡ 3 xã (Cam Cọn, 

Chiềng Ken, Sàng Ma Sáo) xây dựng nông thôn mới với giá trị 89.862.868 triệu đồng (tặng quà tết, dự 

đại hội đảng, dự chia tay nghỉ chế độ, trung thu, ủng hộ…). Thanh tra tỉnh Lai Châu: Hưởng ứng, vận 
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Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 

triển”, Thanh tra các tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt 

động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện 

thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tổ chức rà soát chương trình, kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong xây dựng kế hoạch và tăng 

cường công tác theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, cơ 

bản không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh 

nghiệp; rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp trước tình hình dịch bệnh covid-19. Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh được giao 

là đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số “Chi phí 

không chính thức” và chủ trì theo dõi các chỉ số liên quan thuộc chỉ số “Chi phí 

thời gian”, thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính trên Trang thông tin 

điện tử, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp 

nhận kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu trong hoạt động công vụ; tham gia Hội nghị đối thoại với doanh 

nghiệp để nắm bắt các kiến nghị của doanh nghiệp trong hoạt động thanh tra để 

điều chỉnh cho phù hợp, thực hiện rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại các 

doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thanh tra nhằm giúp doanh nghiệp chấp hành 

và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp hội nhập và phát triển, góp phần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh 

doanh để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. 

3.2. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” 

                                                         
động đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ phòng chống covid-19 với số tiền 22.126 triệu đồng; tổ 

chức tặng quà cho các cháu là con em cơ quan nhân dịp tết thiếu nhi, phụ nữ 8/3… 11.500.000 đồng. 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Hưởng ứng, vận động đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ phòng chống 

covid-19 với số tiền trên 40 triệu đồng. Cán bộ đoàn viên công đoàn ủng hộ đóng góp 1 ngày lương theo 

phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Thanh tra tỉnh Sơn La: Giúp đỡ xã Phổng Lập đồng thời hỗ 

trợ xã 2.500 khẩu trang y tế phu vụ việc phòng, chống dịch Covid-19; ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 

1.000.000 đồng, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1.000.000 đồng; Ủng hộ quỹ người mù 1.560.000 đồng. 

Ủng hộ nhân dân huyện Phù Yên 30.000.000 đồng, ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em số 

tiền 8.000.000 đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thanh tra tỉnh Điện Biên:  Hưởng ứng, 

tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ gia đình nghèo, khó khăn tại xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa 

với trị giá 10.000.000 đồng; tặng quà cho các cháu học sinh tại 05 điểm trường trên địa bàn xã Tủa 

Thàng trị giá 10.000.000 đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 10.000.000 đồng 

và 02 thùng khẩu trang y tế. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, 

từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động với tổng số tiền 37.600.000 đồng; Cán bộ đoàn viên 

công đoàn thanh tra tỉnh ủng hộ đóng góp 1 ngày lương cho công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị 

ảnh hưởng bởi Covid-19 số tiền 8.343.041 triệu đồng. Hỗ trợ giúp đỡ tiêu thụ nông sản cho nông dân gặp 

khó khăn với số lượng 400kg; Tổ chức tặng quà cho các cháu là con em trong cơ quan nhân dịp tết thiếu 

nhi, phụ nữ 8/3….15.615 triệu đồng. 
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Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, 

Kế hoạch số 1846/KH-TTCP ngày 16/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc 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. Thanh tra các tỉnh trong 

Cụm thi đua số IV đã xây dựng kế hoạch và triển khai cho các tập thể, đơn vị 

đăng ký tham gia và thực hiện nghiêm túc; tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ 

sung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế làm việc, Quy chế 

văn hóa công sở; tổ chức quán triệt đầy đủ về trách nhiệm của cán bộ, công chức 

trong thực thi văn hóa công sở, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp. Kết quả 100% 

cán bộ, công chức đều ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực 

thi công vụ; ý thức từng cá nhân được nâng lên rõ rệt, nghiêm túc trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy định về chế độ hội họp và chấp hành 

giờ giấc làm việc, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức ngành 

thanh tra chuyên nghiệp và thân thiện.  

4. Công tác khen thưởng 

Thực hiện Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ về phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 và Văn bản số 

1850/TTCP-TCCB ngày 19/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Công tác thi đua 

khen thưởng của Cụm thi đua số IV tiếp tục được đổi mới, triển khai chặt chẽ, 

đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn theo quy định. Ngay từ đầu năm Thanh tra các tỉnh 

trong Cụm đã đăng ký thi đua để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua, đề xuất hình 

thức khen thưởng.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Việc tổ chức phong trào thi đua năm 2021 được Cụm thi đua số IV và 

Thanh tra các tỉnh trong Cụm tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay 

từ đầu năm, quan tâm thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 

thưởng, nghiêm túc tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi 

đua bám sát vào chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua do Thanh tra Chính phủ phát 

động với sự thống nhất và quyết tâm cao của các đơn vị trong Cụm. Các đơn vị 

đổi mới việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kết hợp thi đua thường xuyên, 

với thi đua theo giai đoạn, theo chủ đề, chuyên đề gắn phong trào thi đua với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; tổ chức sơ kết, kiểm tra chéo theo quy 

định; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các 

phong trào thi đua, đợt thi đua. Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua đã bám 

sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đã gắn với các hoạt động chuyên môn, các 

nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, phát huy vai trò thúc đẩy mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, 

công chức ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra cơ bản đều 
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thực hiện hoàn thành so với tiến độ kế hoạch công tác năm; các nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm, đột xuất của các đơn vị trong Cụm đều được triển khai thực hiện đảm 

bảo nội dung, tiến độ và chất lượng, góp phần quan trọng đổi mới và nâng cao 

chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Cán bộ, công chức của Thanh tra các tỉnh trong Cụm được quán triệt sâu sắc 

các nội dung thi đua, nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua đã phát 

động, có sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian thực hiện các 

nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng, hiệu quả 

theo yêu cầu.  

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Một số đơn vị phát động phong trào thi đua còn chưa phong phú, sâu rộng; 

công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn ít; các hoạt động tổ chức 

phong trào chung giữa các đơn vị trong cụm tổ chức chưa được nhiều. 

Nguyên nhân: Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, vì vậy ngành 

thanh tra phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, đồng thời tăng cường giải quyết 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mặt khác, do ảnh hưởng 

của tình hình dịch bệnh covi-19 vì vậy đã phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai 

thực hiện các phong trào thi đua. 

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Từ thực tiễn phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm qua có 

thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:  

Thứ Nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, của lãnh đạo cơ quan trong 

công tác phát động, duy trì và đánh giá tổng kết phong trào thi đua. 

 Thứ Hai: Phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị; thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung thiết thực; bên cạnh những 

phong trào chung, cần có những phong trào theo chuyên đề, theo đợt phù hợp. 

Thứ Ba: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung và hình 

thức phong phú, đa dạng, thiết thực; gắn chặt việc tuyên truyền với việc nêu gương, 

giao lưu, trao đổi, học tập, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Thứ Tư: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào 

để rút kinh nghiệm; thực hiện tốt công khai, công bằng và công tâm; dân chủ, khách 

quan, kịp thời trong bình xét thi đua, khen thưởng. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 
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Phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, cán bộ, công chức, người lao 

động toàn ngành tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành 

được giao trong năm 2022. Cụm thi đua số IV - Thanh tra các tỉnh Biên giới miền 

núi phía Bắc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư 

tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thi đua, khen thưởng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa 

dạng, thiết thực; gắn việc tuyên truyền với việc nêu gương, giao lưu, trao đổi, học 

tập, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.  

2. Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua 

yêu nước theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để 

tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng 

điểm, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc đôn 

đốc, kiếm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân 

có thành tích tiêu biểu để tôn vinh, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa lớn 

3. Tổ chức triển khai 100% chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 

2022 đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khi được giao; đổi mới công tác 

thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, 

giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. tiếp tục tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, 

chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, 

bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng tham mưu 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm 

tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tập trung ở 

khu vực xã, phường, thị trấn); vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.  

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng trong cơ quan, đơn vị đúng quy định. Tập trung triển khai thực hiện Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2019 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  
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4. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức 

lối sống cho công chức thanh tra; gương mẫu thực hiện chống tham nhũng, lãng 

phí. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; nội 

quy, quy chế của cơ quan; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 

thường xuyên cải tiến lề lối làm việc. Phát huy có hiệu quả việc sử dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn. 

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt 

động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị 

Trung ương 6 khóa XII; trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện 

tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. 

6. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào, rút kinh 

nghiệm và tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời, chú ý đề xuất các biện 

pháp, cách làm hiệu quả để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng 

thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng. 

7. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 

2019 - 2025 theo Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Trên đây là báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số IV - Thanh tra Chính 

phủ./. 
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - TTCP; 

- Vụ Tổ chức Cán bộ - TTCP; 

- Thanh tra các tỉnh Cụm TĐ số IV; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT.PHN 

CỤM TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

 
CHÁNH THANH TRA TỈNH LẠNG SƠN 

Đậu Trường An 

 

 



   THANH TRA CHÍNH PHỦ 

     CỤM THI ĐUA SỐ IV 
 

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA 

Thanh tra các tỉnh Biên giới miền núi phía Bắc 

 

 

STT 
Tên cơ 

quan 
Tiêu chí/Thang điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tổng 

điểm 

tự 

chấm 

Ghi 

chú 

1 

Thanh tra 

tỉnh  

Điện Biên 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 600 

990  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm  150 

Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  

150 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo 

quy định: 100 điểm  
90 

2 
Thanh tra 

tỉnh Sơn La 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 600 

990  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm  150 

Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  
150 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo 

quy định: 100 điểm  
90 
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3 

Thanh tra 

tỉnh 

Cao Bằng 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 600 

980  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm  150 

Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  
140 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo 

quy định: 100 điểm  
90 

4 

Thanh tra 

tỉnh  

Lạng Sơn 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 600 

990  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm  150 

Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  
140 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo 

quy định: 100 điểm  
100 

5 

Thanh tra 

tỉnh  

Lào Cai 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 600 

990  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm  150 

Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  
140 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo  

quy định: 100 điểm  
100 

6 
Thanh tra 

tỉnh 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 600 
980  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm 150 
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 Lai Châu Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  

140 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo 

quy định: 100 điểm  
90 

7 

 Thanh tra 

tỉnh  

Hà Giang 

Tiêu chí 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 500 điểm + 100 điểm thưởng. 570 

950  

Tiêu chí 2: Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 150 điểm  150 

Tiêu chí 3:  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của 

đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: 150 điểm  

140 

Tiêu chí 4: Tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo 

quy định: 100 điểm  
90 
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