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THÔNG BÁO 

 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội 

nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 
  
 

 

Ngày 18/02/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh 

tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (do Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham 

dự hội nghị có: Các Phó Chánh Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ 

thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thành phố; Phó 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân - Nội 

chính tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

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

tham nhũng, thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2022; ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị; ý kiến giải trình làm rõ 

một số nội dung liên quan và kết luận hội nghị của Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021: 

Năm 2021, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-

2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025, gắn với bối cảnh có 

nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, kéo dài, đã tác động và ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến kinh tế - xã hội 

của tỉnh. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức của 

Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, 

thách thức, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch 

Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đã thực hiện đạt 

07/13 chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 

năm 2021 tăng 9 % (cao nhất khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh Duyên hải miền 

Trung, đứng thứ 4 cả nước); các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, 

kịp thời; tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được 

đảm bảo. Đạt được kết quả trên có vai trò quan trọng trong công tác điều hành, chỉ 

đạo của các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp của ngành Thanh tra.  

Ngành Thanh tra đã triển khai các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch, đồng 

thời triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập 

trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội của các cấp và việc 

chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.  



 

Năm 2021, đã tiến hành 243/213 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 114 % chỉ tiêu 

kế hoạch. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường và thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Các cấp, 

các ngành đã tiếp công dân được 5.189 lượt/2.677 người, có 18 đoàn đông 

người/224 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua tiếp công dân đã 

phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ 

việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận, xử lý 4.035 đơn 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó có 365 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền (349 khiếu nại, 16 tố cáo); kết quả đã giải quyết 339/365 đơn, đạt tỷ lệ 

92,87%. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường và tham 

mưu các cấp thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. 

Năm 2021, chưa phát hiện trường hợp vi phạm có liên quan đến tham nhũng. Tuy 

nhiên, qua thanh tra hành chính đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ liên quan 

đến công tác quản lý, cho thuê đất phi nông nghiệp. Kết quả đánh giá phòng, chống 

tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận có điểm số cao, đứng thứ 

10/63 tỉnh, thành phố về phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành 

Thanh tra. Tuy nhiên, ngành Thanh tra vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: 

Nhiều đơn vị phải tạm dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc triển khai thanh 

tra chậm so với kế hoạch do tình hình dịch bệnh Covid-19; việc theo dõi, đôn đốc, 

tổ chức thực hiện nội dung các Quyết định giải quyết khiếu nại (đã có hiệu lực thi 

hành) và các Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố còn chậm, chưa thi hành triệt để; một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời 

giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, để tồn đọng, kéo 

dài, còn tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp; chưa triển khai sử dụng phần mềm 

theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kết nối giữa 

một số cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã trên toàn tỉnh. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu 

của Kế hoạch 05 năm 2021-2025. Để góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị ngành Thanh tra, các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng 

tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, tăng tốc toàn diện trên lĩnh vực thanh tra, đổi 

mới mạnh mẽ, sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt các công việc. 

Thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, cần cải cách làm việc tốt hơn; có 

biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành cần tập trung vào những nội dung, vấn đề gây 

bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của 

các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. 



 

2. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương phê 

duyệt, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, Thanh tra các cấp khẩn trương 

triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra.  

3. Khẩn trương hoàn thành việc ban hành các Kết luận thanh tra đối với các 

cuộc thanh tra trong năm 2021. Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm 

tra, kịp thời tham mưu chấn chỉnh, nhắc nhở các Sở, ban, ngành, địa phương thực 

hiện Kết luận thanh tra số 1240/KL-TTCP ngày 24/7/2020 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ và các kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, các đơn vị, địa phương để trao đổi, nắm bắt 

thông tin, xử lý các vấn đề có liên quan; chủ động, linh hoạt tham mưu, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tiến hành thanh tra đột xuất đối với các cơ 

quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, 

phòng ngừa, xử lý nghiêm theo quy định. Thanh tra tỉnh khẩn trương hoàn thành, 

báo cáo kết quả 2 cuộc thanh tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh: 1- Thanh tra việc mua 

sắm trang thiết bị giáo dục theo Đề án bảo đảm CSVC cho Chương trình giáo dục 

mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và Chương trình mục tiêu 

giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 theo 

Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; 2- 

Thanh tra hoạt động của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

4. Tập trung tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp, kéo 

dài, không để người dân tập trung đông người kéo đến trụ sở các cơ quan nhà nước 

gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

Nghiêm túc thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, công khai 

lịch tiếp công dân theo quy định. Đồng thời, Thanh tra tỉnh có giải pháp theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và các 

Kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất xử lý đối với 

các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc thi hành đối với các Quyết định 

giải quyết khiếu nại và các kết luận giải quyết tố cáo. 

5. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; triển khai 

thi hành những quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; tập trung thanh tra các lĩnh 

vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiến hành thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn… 

6. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ thanh tra; tiếp tục 

quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác 

tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, theo dõi và thực hiện nhiệm vụ. 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương 

hành chính; thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân 



 

dân tỉnh giao với tinh thần quyết tâm “Không để tồn đọng nhiệm vụ, không chờ 

đến hạn mới xử lý, thực hiện”.  

7. Giao Thanh tra tỉnh căn cứ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

mục 2 phần II Thông báo số 382-TB/TU ngày 28/12/2021 và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại mục 7 Công văn số 247/UBND-TCDNC ngày 17/01/2022, điểm 

a mục 2 Công văn số 451/UBND-TCDNC ngày 31/01/2022, phối hợp cùng Sở 

Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu triển khai phần mềm theo dõi 

kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn 

tỉnh, có kết nối với các cơ quan Đảng, HĐND, Ủy ban nhân dân, các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan từ cấp tỉnh đến cấp xã; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2022.   
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./. 
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