
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Công tác thanh tra quý IV  

và kết quả công tác thanh tra năm 2021  

 
 

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng 

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 và Công văn số 

2150/TTCP-KHTH ngày 06/12/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo 

kết quả công tác quý IV và báo cáo kết quả công tác năm 2021, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

Tổng số cuộc thanh tra hành chính đã thực hiện trong kỳ là 107 cuộc (12 

cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang; 95 cuộc triển khai trong kỳ), trong đó: 

98 cuộc theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt, 09 cuộc đột xuất.  

b) Kết luận thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 88 cuộc. 

- Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra): 368 đơn vị. 

- Phát hiện vi phạm: qua thanh tra đã kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu 

sót, sai phạm trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý 

và sử dụng đất đai… với tổng số tiền vi phạm là 8.725,7 triệu đồng. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

+ Xử lý về kinh tế: kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước với 

tổng số tiền 5.822,1 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế với tổng số tiền là 2.903,6 

triệu đồng; 

+ Xử lý trách nhiệm: kiến nghị xử lý hành chính đối với 42 tập thể, 121 cá 

nhân.  

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr) 

- Tổng số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo: 89 kết luận 

(số kết luận được kiểm tra trực tiếp: 37 kết luận). 

- Tiến độ thực hiện kết luận:  

+ Đã thực hiện hoàn thành: 81 kết luận; 
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+ Đang tổ chức thực hiện: 8 kết luận.  

- Kết quả thực hiện các kiến nghị:  

+ Xử lý về kinh tế: kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước với 

tổng số tiền 5.822,1 triệu đồng; tổng số tiền đã thu hồi trong kỳ là 5.111,6 triệu 

đồng; xử lý khác về kinh tế với tổng số tiền là 2.904,3 triệu đồng. 

+ Xử lý trách nhiệm: đã xử lý hành chính đối với 42 tập thể, 121 cá nhân.  

d) 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 (Biểu số 02/QLNN) 

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thi hành pháp luật về thanh 

tra. Thanh tra tỉnh 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, các sở, ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra. 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra: triển khai 67 cuộc thanh tra, kiểm tra 

trách nhiệm; đã ban hành kết luận: 57 cuộc. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

+ Tổng số đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra: 88 đơn vị. 

+ Kết quả thanh tra, kiểm tra: qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những hạn 

chế, yếu kém của các đơn vị trong 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; 

kết thúc thanh tra, kiểm tra đã kịp thời ban hành kết luận thanh tra, thông báo kết 

quả thanh tra, kiểm tra để các đơn vị biết, chấn chỉnh, khắc phục. 

- Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra:  

+ Tổng số kết luận thanh tra, kiểm tra phải thực hiện trong kỳ: 57 kết luận; 

+ Kết quả thực hiện các kiến nghị về trách nhiệm: các cơ quan, đơn vị đã 

chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra. 

đ) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực 

- Lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng (Biểu số 03/TTr): 

triển khai 18 cuộc thanh tra đối với 82 đơn vị; ban hành kết luận thanh tra 17/18 

cuộc; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là 1.639,9 

triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 

444,2 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế với tổng số tiền là 1.195,6 triệu đồng; 

qua thanh tra đã yêu cầu xử lý hành chính đối với 10 tổ chức và 02 cá nhân để 

xảy ra vi phạm. 

- Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách (Biểu số 04/TTr): triển 

khai 55 cuộc thanh tra đối với 274 đơn vị, đã kết thúc 40/55 cuộc. Qua thanh tra, 

phát hiện vi phạm về kinh tế với tổng số tiền là 5.941,6 triệu đồng, kiến nghị xử 
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lý thu hồi về ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 4.568,7 triệu đồng; xử lý 

khác về kinh tế với tổng số tiền là 1.372,8 triệu đồng. 

- Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất (Biểu số 05/TTr): triển khai 13 cuộc thanh 

tra đối với 21 đơn vị, đã ban hành kết luận thanh tra 10/13 cuộc; qua thanh tra yêu 

cầu các tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số 06/TTr, 07/TTr): 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo 

- Trong kỳ báo cáo triển khai 252 cuộc thanh tra, kiểm tra (02 cuộc triển 

khai từ kỳ trước chuyển sang, 250 cuộc triển khai trong kỳ), trong đó: 13 cuộc 

thường xuyên, 218 cuộc theo kế hoạch, 21 cuộc đột xuất. 

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực an 

toàn giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư 

nhân, tiêu chuẩn đo lường, xây dựng, tài chính, tài nguyên, môi trường... 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra 

- Số tổ chức, cá nhân có vi phạm: 73 tổ chức, 503 cá nhân. 

- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: 

+ Về kinh tế: vi phạm với tổng số tiền là 3.632,4 triệu đồng; số tiền kiến 

nghị thu hồi là 2.284,8 triệu đồng (thu hồi về ngân sách nhà nước là 2.204,1 

triệu đồng; thu hồi về tổ chức, đơn vị 80,7 triệu đồng), số tiền kiến nghị xử lý 

khác là 347,6 triệu đồng; 

+ Về xử lý vi phạm: tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được 

ban hành: 560 quyết định (trong đó: 56 quyết định đối với tổ chức, 504 quyết 

định đối với cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 2.454,7 triệu đồng 

(trong đó: của tổ chức là 1.638 triệu đồng, của cá nhân là 816,7 triệu đồng). 

Trong kỳ báo cáo không có vụ việc nào phải chuyển sang cơ quan điều tra 

xử lý.  

c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra 

- Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: số tiền vi phạm đã thu hồi: 

1.770,5 triệu đồng; số tiền vi phạm đã xử lý khác: 339,7 triệu đồng. 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: số tiền xử 

phạt vi phạm hành chính đã thu: 2.456,5 triệu đồng; 21 tổ chức và 19 cá nhân đã 

thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác. 

- Xử lý hình sự: trong kỳ báo cáo không có vụ việc nào phải xử lý hình sự. 

3. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng (Biểu số 02/QLNN) 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các quy định pháp luật về 

công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, 
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yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính tăng cường, nâng cao trách nhiệm 

trong việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra 

đã được 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. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.  

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về 

thanh tra tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như 

thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị để phổ biến; trong kỳ 

báo cáo đã tuyên truyền được 19 lớp với 2.263 lượt người nghe. 

4. Công tác xây dựng lực lượng (Biểu số 01/QLNN) 

Trong kỳ báo cáo tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn 

ngành là 185 người: 

- Thanh tra viên cao cấp và tương đương: không. 

- Thanh tra viên chính: 24 người. 

- Thanh tra viên: 90 người. 

- Khác: 71 người. 

 - Trong kỳ báo cáo: tăng 22 người; giảm 14 người. 

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: 28 người. 

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: 127 

trường hợp; đã thực hiện 71 trường hợp, trong đó: 

+ Thanh tra viên cao cấp: không; 

+ Thanh tra viên chính: nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ: 28 trường hợp, đã 

thực hiện 20 trường hợp; 

+ Thanh tra viên: nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ: 28 trường hợp, đã thực 

hiện 19 trường hợp; 

+ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: nhu cầu bồi dưỡng nghiệp 

vụ: 47 trường hợp, đã thực hiện 21 trường hợp; 

+ Các nghiệp vụ liên quan khác: nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ: 24 trường 

hợp, đã thực hiện 11 trường hợp. 

- Số công chức, viên chức, người lao động có vi phạm và kết quả xử lý: 

trong kỳ báo cáo không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm. 

5. Đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021  

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 
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cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1785/TTCP-KHTH ngày 

06/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã  ban hành 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 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. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1822/QĐ-

UBND ngày 09/9/2021 và Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 về 

việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh1. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 

về thanh tra; đảm bảo sát, đúng với định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu 

cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; chú trọng nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác thanh tra. Trong kỳ báo cáo các tổ chức thanh tra trên địa 

bàn đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, góp phần 

chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số cuộc thanh tra thời gian ban hành kết luận thanh tra còn chậm, còn 

có đơn vị xây dựng kế hoạch chưa phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch 

thanh tra. Vai trò tham mưu của một bộ phận công chức trong thực hiện nhiệm 

vụ về thanh tra còn hạn chế; việc khắc phục yếu kém, thiếu sót sau thanh tra, 

kiểm tra của một số đơn vị còn chậm. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 

2022 đã được phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và trình tự, thời 

gian theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

của người đứng đầu. Triển khai có hiệu quả thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp 

                                           
1 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; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau 

khi  sắp  xếp  các  đơn  vị  hành  chính  cấp  xã  theo  Nghị  quyết  số  818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại UBND các huyện thực hiện sắp xếp; thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí sự nghiệp môi trường tại UBND huyện Cao Lộc. 
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luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Thông qua hoạt động thanh tra, 

kiểm tra, chú trọng việc phát hiện, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật 

trong các lĩnh vực được thanh tra. 

2. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện xử lý chồng chéo trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử 

lý sau thanh tra, đảm bảo kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị 

kiểm toán, xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình không chấp hành nghiêm túc 

kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm tổ chức tập huấn việc khai thác, sử 

dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-

TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thanh tra Chính phủ./. 
 

Nơi nhận:     
- Thanh tra Chính phủ;                     
- Cục I - TTCP; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: THNC, Ban TCD tỉnh; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ)                                                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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