
ỦY BAN NHÂN DÂN         

HUYỆN THUẬN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND 

 

    Thuận Nam, ngày        tháng 12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15/11/2010; Luật khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật tố cáo ngày 12/6/2018; Luật phòng 

chống tham nhũng ngày 20/11/2018;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 68-TB/HU ngày 26/02/2021 của 

Thường trực Huyện ủy; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 101 /TTr-TTH ngày 

03/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 cho Thanh tra huyện 

Thuận Nam (Có Kế hoạch kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 được giao tại Điều 1 

Quyết định này, Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có liên quan, 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy (báo cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                   Trương Xuân Vỹ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THUẬN NAM  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

 KẾ HOẠCH 

Công tác Thanh tra năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam)  

 

Căn cứ tình hình thực tiễn yêu cầu công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương; 

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Thuận Nam được 

xác lập như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận 

xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.  

- Đánh giá hiệu quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước 

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

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để 

nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống 

tham nhũng. 

2. Yêu cầu: 

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử 

lý tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.  

 - Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, theo đúng quy định của 

pháp luật và phù hợp với thực tiễn.  

 - Tăng cường hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư; tập trung kiểm tra, rà soát, 

giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định chính trị - 

xã hội. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra 

a) Thanh tra hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiến hành 

02 cuộc thanh tra, như sau: 

 

TT 

Đơn vị                            

được thanh 

tra 

Nội dung 

thanh tra 

Thời 

gian 

thanh 

Thời kỳ 

thanh 

tra 

Hình thức            

thanh tra 
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tra 

01 

Ủy ban nhân 

dân xã 

Phước Hà 

Thanh tra 

việc quản lý 

và sử dụng tài 

chính, ngân 

sách  

30 ngày 

(quý 

II/2022) 

Năm 

2021 

Thành lập Đoàn 

thanh tra gồm các 

cơ quan: Thanh tra 

huyện, phòng Tài 

chính - Kế hoạch.  

02 

Ủy ban nhân 

dân xã 

Phước Ninh 

Thanh tra 

việc quản lý 

và sử dụng tài 

chính, ngân 

sách 

30 ngày 

(quý 

II/2022) 

Năm 

2021 

Thành lập Đoàn 

thanh tra gồm các 

cơ quan: Thanh tra 

huyện, phòng Tài 

chính - Kế hoạch 

 

- Ngoài ra tổ chức Thanh tra vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

b) Thanh tra trách nhiệm: tiến hành 01 cuộc thanh tra, như sau: 

 

c) Kiểm tra xử lý sau thanh tra, tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết 

luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, của Chánh thanh tra huyện tại các  cơ 

quan đơn vị và địa phương có liên quan. 

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

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy 

định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là 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 dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg 

ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11- QĐ/TW ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc 

tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của 

TT Đơn vị                            

được thanh 

tra 

Nội dung 

thanh tra 

Thời 

gian 

thanh 

tra  

Thời kỳ 

thanh 

tra  

Hình thực thanh 

tra  

01 

Phòng Tài 

nguyên- Môi 

trường huyện  

Thanh tra toàn 

diện  trách 

nhiệm Trưởng 

phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

 

30 ngày 

(quý 

III/2022) 

Năm 

2021 và 

6 tháng 

/2022 

Thành lập Đoàn 

thanh tra gồm các 

cơ quan: Thanh tra 

huyện, phòng Tài 

chính - Kế hoạch, 

Văn phòng CU & 

CQ, phòng Nội vụ  
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dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu 

đạt ty lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử 

lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công 

khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu 

nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. 

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm về thực hiện quy định pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý 

nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 

để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm 

tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành 

vi tham nhũng.; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện 

pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Công tác xây dựng lực lượng 

- Củng cố, tăng cường lực lượng và có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức làm công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu của Luật Thanh tra và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tiếp tục quan tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác 

thanh tra để đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch thanh tra và nâng cao trình độ đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chương trình, Kế hoạch năm 2022 được phê duyệt, Chánh Thanh tra 

huyện tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan, nếu có khó khăn vướng 

mắc kịp thời đề xuất, kiến nghị về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, giải quyết./. 
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