
KẾ HOẠCH 

Phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2018 

 

 Thực hiện Văn bản số 1213/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2018, 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra năm 2018 như 

sau:  

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2017 

 
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

1. Những tồn tại đầu kỳ trước khi xây dựng kế hoạch 2017 

a) Công tác thanh tra 

Công tác chỉ đạo, điều hành việc thanh tra ở một vài nơi chưa được sâu 

sát, một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận do thời gian tiến hành 

thanh tra, xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra kéo dài chưa đảm bảo thời gian 

quy định. 

b) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Lượng đơn không thuộc thẩm quyền phải xử lý tương đối cao (1.591 đơn) 

chiếm đến 76,5% so với tổng số đơn nhận (2.081 đơn), do một số bộ phận người 

dân chưa nhận thức đúng về khiếu nại, tố cáo, dẫn đến khiếu nại, tố cáo tràn lan 

gây mất thời gian cho chính quyền các cấp.  

Tình hình công dân khiếu nại đeo bám, kéo dài tại các cơ quan Trung 

ương không giảm, đây là nh ng v  việc kéo dài hàng ch c năm, đ  được nhiều 

đoàn công tác Trung ương rà soát và Thủ tướng Chính phủ đ ng ý, Tỉnh đ  vận 

d ng các chính sách c  lợi ích nhất để giải quyết nhưng người dân vẫn không 

đ ng ý, mà ngày càng c  yêu cầu cao hơn, không thể giải quyết được. 

c) Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo d c về khiếu nại, tố cáo và  CTN 

chưa đ ng đều, liên t c, một số nơi còn mang tính hình thức. Việc triển khai 

thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, tổ chức, đơn 

vị như chuyển đổi vị trí công tác; công khai, minh bạch trong hoạt động của các 

đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản 

và thu nhập... chưa đạt hiệu quả. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng chưa 
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cao. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về  CTN 

chưa được triển khai đ ng đều, toàn diện. 

2. Những kết quả chủ yếu đã đạt được 6 tháng đầu năm 2017 

a) Công tác thanh tra 

- Thanh tra hành chính: toàn ngành đ  triển khai 69 cuộc, trong đ  thanh 

tra đột xuất 20 cuộc (chiếm 29%), được tiến hành trên hầu hết các lĩnh vực theo 

kế hoạch được duyệt. Đ  kết thúc 56 cuộc và ban hành 41 kết luận. Qua thanh 

tra phát hiện 30/100 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 6.038,1 triệu đ ng và 06 

giấy CN QSDĐ (17.390m
2
); kiến nghị thu h i 2.533 triệu đ ng và 04 giấy CN 

QSDĐ (15.483m
2
), kiến nghị xử lý khác 3.505 triệu đ ng và 1.906,7m

2
 đất; kiến 

nghị kiểm điểm trách nhiệm 10 tổ chức, 66 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 

v , 07 đối tượng. Đ  thu nộp ngân sách 1.844,35 triệu đ ng (đạt 72,8%). 

- Thanh tra chuyên ngành: thực hiện 142 cuộc thanh, kiểm tra với 20.374 

tổ chức, cá nhân; phát hiện 4.531 tổ chức và cá nhân vi phạm, lập biên bản và 

ban hành 1.054 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3.254 

triệu đ ng . Đ  thu nộp 3.188 triệu đ ng, đạt 98%. 

b) Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Toàn tỉnh tiếp 3.995 lượt người (tiếp thường xuyên 2.935 lượt; tiếp định 

kỳ và đột xuất của l nh đạo 1.060 lượt). 

- Đơn thuộc thẩm quyền: 273 đơn (261 đơn khiếu nại, 12 đơn tố cáo).  

- Kết quả giải quyết: đ  giải quyết 192/261 đơn khiếu nại, khôi ph c 

quyền lợi cho công dân 744,14m
2
 đất và 66,96 triệu đ ng; thu h i cho nhà nước 

555,5m
2 
đất; đ  giải quyết 06/12 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (tố cáo sai 01 v , 

tố cáo đúng một phần 05 v ; thu h i cho nhà nước 111,42 triệu đ ng, kiểm điểm 

rút kinh nghiệm 01 tập thể, 09 cá nhân, đề nghị xem xét hình thức kỷ luật 01 cá 

nhân). 

* Kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài: 

Ngày 28/6/2016, Ban Thường v  Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 191-

QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các v  khiếu nại, tố cáo t n đọng, 

phức tạp trên địa bàn tỉnh. Qua làm việc với Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo  

thống nhất kết quả giải quyết của UBND tỉnh, ban hành 42 văn bản giải quyết 

chính sách hỗ trợ, bán thêm nền nhà cho 12 hộ cam kết chấm dứt khiếu nại với 

tổng số tiền 8,988 tỷ đ ng và 10 nền nhà. Đ ng thời, Ban Chỉ đạo 191 và UBND 

tỉnh đ  tổ chức đối thoại và xem xét giải quyết tiếp 14 trường hợp. 

c) Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị đ  tổ chức tuyên truyền 

được 02 lớp và 464 cuộc với 16.915 người tham dự. Kết quả kê khai, công khai 

bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 có 68/68 (đạt 100%) đơn vị trong tỉnh đ  

triển khai và báo cáo kết quả thực hiện. Số người phải kê khai theo quy định là 

11.375 người, tăng 356 người so với năm 2015. Tổng số bản kê khai đ  công khai 
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là 11.375 bản (đạt 100 %). Ngoài ra, toàn ngành tiến hành 21 cuộc thanh tra trách 

nhiệm tại 35 đơn vị, đạt 47,7% so với kế hoạch, ban hành 12 kết luận. 

d) Công tác xây dựng Ngành 

Tổng số công chức, người lao động trong ngành: 279 người (Thanh tra 

tỉnh 45; cấp huyện 84 và sở ngành 150), trong đ : Thanh tra viên chính và tương 

đương 13; Thanh tra viên và tương đương 155; công chức trong biên chế 65 và 

lao động hợp đ ng 46.  

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Thanh tra tỉnh đ  xây dựng Kế hoạch số 

32/KH-TTT ngày 25/7/2016 về đào tạo, b i dưỡng công chức Thanh tra tỉnh An 

Giang năm 2017. Theo đ , 6 tháng đầu năm đ  cử 45 lượt công chức ngành 

Thanh tra tham dự các lớp đào tạo, b i dưỡng: nghiệp v  Thanh tra viên cao cấp 

(01); Thanh tra viên chính (16); Thanh tra viên (10); chuyên viên chính (11); 

nghiệp v  văn thư - lưu tr  (05); trung cấp lý luận chính trị (02).   

Đ ng thời đ  thực hiện thủ t c chuyển ngạch Thanh tra viên cho 16 công 

chức và miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên cho 03 công chức. 

 

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2017 

1. Những hạn chế, khó khăn tiếp tục giải quyết đến cuối năm 2017 

a) Công tác thanh tra 

Một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra chưa ph  hợp với lực lượng; 

chậm triển khai các cuộc thanh, kiểm tra, không đảm bảo tiến độ kế hoạch được 

phê duyệt. Nh ng cuộc thanh tra phức tạp, thời gian kết luận thanh tra kéo dài, 

phải gia hạn thời gian thanh tra. 

Nhiều đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác xử 

lý sau thanh tra, nhất là việc thực hiện các trình tự, thủ t c theo dõi, đôn đốc, chưa 

đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Hiện nay, các quy 

định về nh ng biện pháp chế tài đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân kéo dài, dây dưa, 

cố tình không thực hiện kết luận thanh tra chưa được rõ ràng, kh  thực hiện. 

b) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Sự quan tâm tích cực và tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một vài địa phương chưa tốt, nhất là việc chủ động 

tìm giải pháp giải quyết hợp tình, hợp lý để xử lý dứt điểm các v  việc gay gắt, 

phức tạp, kéo dài. 

Việc tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ, của UBND tỉnh ở một số đơn vị cấp huyện nhìn 

chung còn chậm. 

c) Công tác phòng, chống tham nhũng 

Công tác tuyên truyền pháp luật về  CTN chưa đ ng đều, liên t c, thiếu 

chiều sâu; việc tự kiểm tra còn hình thức, nể nang, né tránh, xử lý không nghiêm 

trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị... 



 4 

Một số giải pháp  CTN qua thực hiện c  kh  khăn, vướng mắc nhưng 

chậm được xem xét, điều chỉnh như thời hạn, một số vị trí công tác phải chuyển 

đổi; minh bạch tính trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công 

chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; một số nơi 

thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán còn chậm, chưa 

nghiêm; công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo về  CTN gi a các cấp, 

các ngành chưa đầy đủ, kịp thời. 

2. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2017 

- Tập trung triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra đạt 100% theo kế 

hoạch và đột xuất của cấp c  thẩm quyền giao. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện các kết luận thanh tra, đảm bảo tỷ lệ thu h i đạt từ 90% trở lên giá trị 

kinh tế sai phạm được cấp thẩm quyền quyết định thu h i qua các cuộc thanh 

tra. 

- Tham mưu giải quyết các v  khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt tỷ lệ từ 

85% trở lên; các v  việc t n đọng, kéo dài đạt tỷ lệ từ 80% trở lên; theo dõi, đôn 

đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý 

tố cáo đ  c  hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện đúng quy định về 

phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng pháp 

luật 100% các v  tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra. 

3. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 

- Bám sát chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đ  được 

UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các cuộc thanh tra; tổ chức họp 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm đoàn thanh tra; tăng cường công tác giám sát đoàn 

thanh tra, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả, chất lượng. Tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch 

đ  được cấp thẩm quyền phê duyệt trong toàn tỉnh. 

- Tranh thủ sự l nh đạo của Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 191-QĐ/TU 

ngày 28/6/2016 của Ban Thường v  Tỉnh ủy) xử lý cơ bản các v  khiếu nại, tố 

cáo phức tạp, t n đọng kéo dài, g p phần gi  v ng an ninh chính trị, trật tự an 

toàn x  hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, 

đối thoại giải quyết khiếu nại, phối hợp với các cơ quan Trung ương từng bước 

xử lý dứt điểm các v  đeo bám kéo dài. Đối với nh ng v  phức tạp, đông người 

tham gia, phải c  sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền 

đến các ban, ngành, đoàn thể, cần phân công trách nhiệm rõ ràng, bố trí cán bộ 

đủ số lượng, chất lượng, năng lực, tiến hành thẩm tra, xác minh giải quyết kịp 

thời đúng quy định.  
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- Tiếp t c thực hiện c  hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng. 

 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NĂM 2018 

 
I. MỤC TIÊU CỦA NGÀNH 

- Tập trung hoàn thành nhiệm v  thanh tra kinh tế - x  hội; tăng cường 

thanh tra trách nhiệm của các ngành, các cấp; cố gắng giải quyết cơ bản các v  

khiếu nại kéo dài; đưa công tác giám sát, xử lý sau thanh tra vào nền nếp, thực 

chất và c  hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng. 

- Tiếp t c kiện toàn bộ máy tổ chức toàn ngành; đào tạo để nâng cao năng 

lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm v  trong tình hình mới. Từng bước 

thực hiện Chương trình phát triển ngu n nhân lực của ngành.  

 
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Công tác thanh tra 

Triển khai thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 

đột xuất của cấp c  thẩm quyền giao. Kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, 

khách quan; kiến nghị của đoàn thanh tra c  tính khả thi cao, là căn cứ pháp lý 

để ban hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra chính xác, đúng 

pháp luật, c  hiệu lực. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

kết luận thanh tra, đảm bảo tỷ lệ thu h i đạt từ 90% trở lên giá trị kinh tế sai 

phạm được cấp thẩm quyền quyết định thu h i qua các cuộc thanh tra. 

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật từ cơ sở 85% các v  việc 

khiếu nại, tố cáo phát sinh; hạn chế thấp nhất các v  việc khiếu kiện đông người, 

khiếu nại vượt cấp, giải quyết các v  việc t n đọng, kéo dài đạt từ 80% trở lên. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, 

xử lý tố cáo đ  c  hiệu lực pháp luật đạt từ 80% trở lên. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện đúng quy định về 

phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng pháp 

luật 100% các v  tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra. 

4. Công tác xây dựng Ngành 

Tiếp t c tham mưu cấp ủy, UBND c ng cấp ổn định lực lượng công chức 

thanh tra.  
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Tăng cường công tác đào tạo, b i dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp v , kỹ năng cho công chức thanh tra; từng bước nâng số 

lượng thanh tra viên, thanh tra viên chính của các ngành, các cấp. 

 
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác thanh tra 

- Việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 phải đúng định hướng 

chương trình, công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ph  hợp tình hình 

kinh tế-x  hội ở địa phương, đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu thực 

hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh An Giang đ  được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1989/QĐ-UBND ngày 14/7/2016, g p phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh ( CI). 

- Đổi mới công tác thanh tra theo hướng: Nâng cao tính chủ động trong 

hoạt động của cơ quan thanh tra; nâng cao trách nhiệm của cơ quan thanh tra 

theo quy định của pháp luật; phân định rõ thẩm quyền của từng cơ quan thanh 

tra, khắc ph c ch ng chéo, bỏ s t trong hoạt động thanh tra. 

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường công tác giám sát đoàn thanh tra đảm bảo thực hiện đúng 

tiến độ; thẩm định kết luận thanh tra đạt hiệu quả, chất lượng; tăng cường theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. 

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tăng cường công tác đối thoại, chấn chỉnh công tác tiếp dân, xử lý đơn; 

chú trọng việc nắm tình hình khiếu kiện đông người, tham mưu xử lý kịp thời 

các tình huống phức tạp về khiếu nại, tố cáo; đ ng thời chủ động và phối hợp 

với ban ngành liên quan giải quyết nh ng v  việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, 

g p phần ổn định chính trị x  hội. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo d c nâng 

cao nhận thức pháp luật PCTN trong hệ thống chính trị và toàn x  hội. 

- Thực hiện tích cực các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện công khai minh bạch về tài sản; thực hiện cải 

cách hành chính. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát 

hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. 

- Thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN và kế hoạch của UBND tỉnh về 

thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. 
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4. Công tác xây dựng Ngành 

- Tích cực tham gia đ ng g p ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt 

động xây dựng các dự án luật, nghị định, thông tư… c  liên quan đến ngành 

Thanh tra. Tham gia vào việc ban hành, sửa đổi các văn bản c  thể h a quy định 

pháp luật tại địa phương khi c  yêu cầu. 

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng, 

đào tạo nhằm thực hiện chuẩn h a đội ngũ công chức thanh tra. 

- Tăng cường tập huấn về chuyên môn nghiệp v , kỹ năng tác nghiệp 

thanh tra. 

 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung của kế hoạch này, trong phạm vi chức năng, nhiệm v , 

toàn ngành Thanh tra triển khai và tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2018./. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tâm 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- Chánh Thanh tra; 

- Các Phó Chánh Thanh tra; 

- LĐ Văn phòng; 

- LĐ các phòng NV; 

- Lưu: VT, VP(Tr). 
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