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 Theo tinh thần Văn bản số 1688/SKHĐT-THKTXH ngày 30/9/2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Thanh tra 

tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 (tính đến thời điểm 10/10/2021) như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021 

Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, các tổ chức thanh tra trên địa bàn đã chủ động tổ chức 

triển khai. Kết quả trên từng lĩnh vực như sau: 

1. Công tác thanh tra  

Kết quả trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện 287 cuộc 

thanh tra, kiểm tra (gồm: thanh tra kinh tế - xã hội 261 cuộc; thanh tra, kiểm tra 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 14 cuộc; thanh tra phòng, chống 

tham nhũng 12 cuộc), giảm 11%  so với cùng kỳ năm 2020 (287/323), tập trung 

lĩnh vực như: Tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; 

giáo dục, y tế, v.v...; đã kết thúc 245/287 cuộc. Kết quả thanh tra phát hiện sai 

phạm về kinh tế số tiền 7.067,4 triệu đồng và 3.044m2 đất, kiến nghị thu hồi 

5.149,8 triệu đồng, đã thu hồi được 3.852,3 triệu đồng đạt 75%; yêu cầu trả lại 

các cá nhân 474,3 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán 1.443,3 triệu đồng; 

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 420 tổ chức, cá nhân với số tiền 

xử phạt là 1.369,7 triệu đồng, đã nộp ngân sách 1.369,7 triệu đồng. 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. 

Qua công tác định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức thanh tra tăng 

cường thanh tra những vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng hoặc 

dư luận xã hội quan tâm, kết quả đạt được rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác thanh tra và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực. 
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Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để đảm bảo thực hiện có 

hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã 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.  

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sở, ban, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành văn bản điều chỉnh thời gian thanh 

tra cho phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc điều 

chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh (không thực hiện cuộc 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thuộc Sở Y tế).  

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong kỳ báo cáo, đã có 2.938 lượt công dân đến cơ quan hành chính các 

cấp trong tỉnh để khiếu nại, tố cáo, đề đạt nguyện vọng, tăng 25,3% so với cùng 

kỳ năm 2020 (2.938/2.344). Nội dung công dân trình bày tại nơi tiếp công dân 

vẫn chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giải phóng mặt bằng; thực hiện các chính sách xã hội và chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội. Cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 3.664 

lượt đơn, tăng 63,6% so với cùng kỳ 2020 (3.664/2.240); trong đó đơn khiếu 

nại, tố cáo tiếp nhận là 386 đơn, tăng 53,2% so với cùng kỳ 2020 (386/252), 

(nguyên nhân số liệu tăng là do thực hiện báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-

TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công 

tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, theo đó việc nhập số liệu trên hệ thống thực hiện từ cấp xã, do đó việc 

theo dõi, cập nhật số liệu được thực hiện đầy đủ, chính xác hơn). 

 Qua phân loại, xử lý tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính trong tỉnh là 162 đơn (147 đơn khiếu 

nại, 15 đơn tố cáo), tăng 31,3% so với cùng kỳ 2020 (147/112); kết quả đã giải 

quyết được 100/162 đơn, đạt tỷ lệ 61,7% giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2020 

(61,7%/83%). Đối với đơn kiến nghị, phản ánh, tổng số đơn tiếp nhận 3.195 

đơn; qua phân loại, xử lý có 2.084 đơn thuộc thẩm giải quyết của các cơ quan 

hành chính, đã giải quyết được 1.769/2.084 đơn, đạt tỷ lệ 84,9% tăng 3,7% so 

với cùng kỳ năm 2020 (84,9%/81,2%).  

Trong năm 2021, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh  

ban hành một số văn bản chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo như: Văn bản số 15/UBND-BTCD ngày 19/01/2021 về việc xử 

lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương, chỉ đạo UBND 

các huyện thành phố và các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với Ban Tiếp 

công dân Trung ương trong việc nắm tình hình và xử lý việc công dân Lạng Sơn 
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tập trung khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương; Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 24/3/2021 phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an 

ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 thành lập Tổ công tác tiếp công 

dân phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch 

số 161/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức 

tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV; Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối 

thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, được 

ban hành kèm theo Quyết định số 1933-QĐ/TU ngày 25/9/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời phối hợp đề xuất vụ việc và cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến vụ việc, phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân. 

Tiếp tục thực hiện rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh 

theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; 9 

tháng đầu năm 2021, qua rà soát đã kịp thời báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành 04 thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc (bà Lăng Thị Sử, 

ông Nguyễn Đức Nhuận, bà Vi Thị Cay, ông Hoàng Văn Kiểu); đã rà soát xong, 

chuẩn bị tổ chức đối thoại 01 vụ việc (ông Hoàng Văn Đặng); đang tổ chức rà 

soát 02 vụ việc mới được giao (bà Hoàng Thị Cờ, bà Nông Thị Hòa); lũy kế đến 

thời điểm báo cáo, đã rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với 14/14 vụ 

việc. 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, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn 

bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này như: Kế hoạch số 29/KH-UBND 

ngày 28/01/2021 về 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; 

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2021 về tổ chức triển khai công tác 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; 

Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 18/02/2021 về việc thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

05/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Báo cáo số 

165/BC-UBND ngày 27/4/2021 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 
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tham nhũng; Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 14/7/2021 về đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020; Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 

3/8/2021 về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2020. Xây dựng báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2021 của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh gửi Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Kế hoạch của Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị 

thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch 

của Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU 

ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 

05/KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; dự thảo văn bản của UBND tỉnh 

góp ý dự thảo Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập gửi 

Thanh tra Chính phủ  

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 68 trường hợp thuộc các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn; triển khai và kết thúc 11/12 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCTN, qua thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi 1.500,6 triệu 

đồng do vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đã thu hồi số tiền 1.372,7 triệu 

đồng.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm  

Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-TTr ngày 01/3/2021 về 

kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2021, chỉ đạo các 

huyện, thành phố, Sở, ban ngành ban hành và triển khai thực hoạch kế hoạch 

kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về thanh tra, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác tiếp công dân.  

Kết quả 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.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra 

Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch thanh tra được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 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. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các cơ quan, 

đơn vị, xử lý kịp thời việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp.  



 5 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 

việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Chủ động tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo nhất là đơn thư tại một số dự án đã, đang triển khai trên địa bàn để giải 

quyết kịp thời không hình thành điểm nóng; tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết 

dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Hoàn thành dự thảo các báo 

cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

quy định. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật 

phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công 

chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra 

nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiểm tra, 

xác minh kịp thời các đơn thư tố cáo có nội dung liên quan tham nhũng; thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 

lãnh đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, gắn việc thanh tra trách 

nhiệm với việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.  

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng; PCTN; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Tuấn 
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