
UBND TỈNH LẠNG SƠN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    THANH TRA TỈNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                     

   Số:         /PĐTĐ-TTr                             Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
 

[ 

PHÁT ĐỘNG 

 Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  

chính trị năm 2022 của ngành thanh tra Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và Kế hoạch số 74/KH-TTCP ngày 

14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 

2022l; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 

2022 sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, lao động 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 công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong 

tình hình mới”, nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

I. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, thủ trưởng các 

cơ quan thanh tra, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào thi 

đua; động viên đông đảo công chức, viên chức, người lao động tự giác, nhiệt 

tình tham gia phong trào thi đua; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo 

đúng quy định pháp luật, tạo động lực thúc đẩy cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

2. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan. 

Phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong 

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

Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác. Tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh 

tra, giải quyết  khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 201-KL/TU ngày 

03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-

CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn 

bản số 61/UBND-BTCD ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các văn bản chỉ đạo về công 
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tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện có hiệu quả công tác 

tham mưu rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính 

phủ tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP; chủ động nắm tình hình và dự báo phát sinh 

khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, đông người để chủ động phối hợp với các cơ 

quan chức năng kịp thời tham mưu cho người đứng đầu các cơ quan hành chính 

cùng cấp trong đối thoại, xử lý, giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. 

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

- Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê 

duyệt, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra. 

- Tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi 

tiền và tài sản từ 80% trở lên. 

- Giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo 

dài và các vụ việc mới phát sinh; hạn chế đơn thư vượt cấp, phấn đấu tỷ lệ giải 

quyết đơn đạt từ 90% trở lên; thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết 

khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt trên 90%.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

trách nhiệm, chủ động, tích cực trong phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham 

nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Phát huy cách làm mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 để 

nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng. 

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức quán 

triệt và triển khai có hiệu quả Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Tiếp Công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi 

hành. 

4. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (khóa 

XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 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”, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
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hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Ðẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Văn bản số 11/UBND-

THNC ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chủ đề năm 

2022 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng 

tạo bứt phá”; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ 

cương, trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thanh tra 

theo 5 chuẩn mực đạo đức của công chức ngành thanh tra, 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 theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 

11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Đổi mới phong cách, phương pháp 

chỉ đạo điều hành của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo hoạt động của cơ quan 

có kỷ cương, nề nếp; xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh, không 

có công chức vi phạm pháp luật và bị thi hành kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành được học 

tập, nắm vững quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; viết, nói và làm đúng quan điểm, 

Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình 

và nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện.  

- Mỗi công chức nắm vững các quy định của pháp luật về thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không quan liêu, tham nhũng; 

không lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để sách nhiễu, gây phiền hà đối với công 

dân hoặc đối tượng thanh tra. Thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc. 

5. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt nếp sống văn hoá 

công sở, các tiêu chí về cơ quan an toàn, văn hoá. Chấp hành nghiêm chỉnh nội 

quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. 

6. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến 

theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành năm 2022. 

2. Căn cứ vào nội dung phát động thi đua trên đây, các tổ chức thanh tra 

trong tỉnh và các Phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh tổ chức cho công chức 

thảo luận và xây dựng chỉ tiêu thi đua của tập thể và từng cá nhân. 
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3. Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi kết 

quả hoạt động thi đua của toàn ngành; tham mưu cho Hội đồng thi đua khen 

thưởng cơ quan tổng kết phong trào, bình xét thi đua, biểu dương khen thưởng 

kịp thời.   
 

Nơi nhận:                                                                   
- Thanh tra Chính phủ; 

- Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                                    
- Thanh tra các tỉnh Biên giới miền núi phía Bắc; 

- Các cơ quan trong Cụm chuyên ngành; 

- Thanh tra các sở, ban, ngành; 

- Thanh tra các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- VP và Các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐKT.                                                                                                 

 

CHÁNH THANH TRA  
 

 

 

 

 

 

Đậu Trường An          
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