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Số: 2119 /UBND-TH
V/v đề xuất nội dung xây
dựng định hướng Chương
trình thanh tra năm 2022

Thuận Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Thanh tra tỉnh

Tiếp nhận Văn bản số 392/TTT-VP ngày 17/6/2021 của Thanh tra tỉnh về
việc đề xuất nội dung xây dựng định hướng Chương trình thanh tra năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng định hướng Chương trình thanh tra năm
2022 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
- Tăng cường 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. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh
tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.
- Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước
trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng 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. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Tập trung thực hiện
kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài
góp phần ổn định chính trị - xã hội.
- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và
xử lý tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018; tăng cường 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.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác thanh tra
- Thanh tra hành chính đối với các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được
giao, việc quản lý tài chính ngân sách, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc
quản lý sử dụng đất đai…
- Thanh tra Kinh tế - Xã hội 02 cuộc: Tại Phòng Tài nguyên Môi trường và
Ủy ban nhân dân xã Phước Hà, như sau:
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- Thanh tra trách nhiệm: của Thủ trưởng, cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã;
- Kiểm tra việc thực hiện các Kết luận tranh tra còn tồn động.
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/CTTTg 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; Luật Khiếu nại, Luật Tố
cáo, Luật Tiếp công dân, các 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, có hiệu quả theo đúng quy định của 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, địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; 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 85%.
- Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc
thực hiện pháp luật về tiếp 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 các xã).
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản,
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai,
minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên
chức; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp
chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra
tham nhũng và 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.
- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 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; thực hiện việc thanh
toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản…
- Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện
pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với
các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần
thực hiện có hiệu quả hơn 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 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 chuyên
môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đề ra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời kiến nghị,
phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện) để được xem xét, giải
quyết theo đúng quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trương Xuân Vỹ

