
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác ngành Thanh tra tỉnh An Giang năm 2018 

 
 

 Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế 

hoạch thanh tra; Văn bản số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017 của Thanh 

tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018, 

Thanh tra tỉnh xây dựng Chương trình công tác ngành Thanh tra tỉnh An 

Giang năm 2018 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, tiếp tục 

đổi mới, bám sát, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh 

tế - xã hội của tỉnh, định hướng chương trình thanh tra năm 2018 của Thanh tra 

Chính phủ, tăng cường thanh tra chuyên đề, thanh tra trách nhiệm chức năng 

quản lý nhà nước theo lĩnh vực. 

Nội dung thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung 

vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, các 

vấn đề xã hội quan tâm. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung những 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. 

Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động nhất là thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, 

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh 

hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Quyết định 1989/QĐ-

UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng giải quyết kịp thời, 

có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp trong tỉnh. 

Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, 

kéo dài. 
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3. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống tham 

nhũng. Phối hợp với ngành tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tăng cường 

thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

4. Đẩy mạnh hoạt động giám sát các đoàn thanh tra và công tác theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra; tổ chức kiểm tra, 

rà soát kết quả thực hiện kết luận thanh tra. 

 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Công tác thanh tra 

1.1. Thanh tra tỉnh 

- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý 

nhà nước đối với các sở, ngành (tập trung vào các ngành có nhiều đơn vị trực 

thuộc, sự nghiệp có thu và sử dụng nhiều ngân sách). 

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước của một số huyện, thị, thành phố 

(cấp huyện) trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, đầu tư xây 

dựng, các chính sách an sinh xã hội... 

- Thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ 

(nếu có). 

- Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Thanh tra các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, việc xây 

dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các đơn vị. 

- Thanh tra đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND 

tỉnh giao. 

1.2. Thanh tra các sở, cơ quan ngang sở (gọi tắt là sở) 

a)  Thanh tra hành chính 

- Thanh tra các đơn vị trực thuộc sở trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng kinh phí; hoạt động sự nghiệp có thu; thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông 

thôn mới... 

- Thanh tra trách nhiệm việc 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. 

- Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ 

việc do Giám đốc sở giao. 
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- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra đối với 

đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Kiểm tra việc thực hiện các 

kết luận thanh tra. 

b) Thanh tra chuyên ngành 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của sở theo kế hoạch của Bộ, ngành và định hướng của Thanh tra 

Chính phủ tại Văn bản số 2139/TTCP-KHTCTH. 

Thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Quyết định 1989/QĐ-

UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thanh tra những nội dung thanh tra chuyên ngành do UBND tỉnh và 

Giám đốc sở giao. 

1.3. Thanh tra huyện, thị xã, thành phố 

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của thủ trưởng các phòng, 

ban cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tập trung các nội 

dung: quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội; thanh tra giáo dục theo Nghị định 

của Chính phủ; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Thanh tra những nội dung chuyên đề diện rộng theo kế hoạch và hướng 

dẫn của Thanh tra tỉnh (nếu có). 

- Thanh tra về quản lý đất đai theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra về giáo dục theo Nghị định số 

42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh 

tra giáo dục. 

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

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những quy định của pháp luật, các Chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, 

phấn đấu đạt tỷ lệ 85% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc 

tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có 

hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, 

kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính 

phủ và các vụ việc do Ban Chỉ đạo theo Quyết định 191-QĐ/TU ngày 

28/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công. 
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3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; 

tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tập trung thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 

23/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị 

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác này. 

- Tập trung, chú trọng tối đa, chỉ đạo xuyên suốt việc phát hiện tham 

nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cơ 

quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng; tập trung vào các lĩnh vực tài 

chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, công tác bổ nhiệm cán bộ...  

- Tăng cường hoạt động thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, 

thu nhập cá nhân năm 2017 tại 02 đơn vị (UBND huyện Tịnh Biên; Sở Khoa 

học và Công nghệ). 

4. Công tác giám sát, kiểm tra xử lý sau thanh tra 

- Tăng cường công tác giám sát các đoàn thanh tra theo Quy trình giám 

sát; việc tự giám sát của người ra quyết định thanh tra, một người có thể giám 

sát nhiều đoàn. 

- Công tác giám sát phải gắn với công tác thẩm định dự thảo kết luận 

thanh tra theo quy trình, nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm định đầy đủ nội 

dung theo quy định và ý kiến chỉ đạo người ra quyết định thanh tra. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra ban 

hành trong năm 2018 và các năm trước còn tồn đọng. Phối hợp với các cơ quan 

chức năng rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước theo chỉ đạo. 

5. Công tác cải cách hành chính 

- Thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh 

tra tỉnh theo hướng tinh gọn, dễ thực hiện, thuận lợi nhất cho công dân; thực hiện 

công khai đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính. Nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính của đơn vị nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

- Vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) tại Thanh tra tỉnh; 

triển khai phần mềm Một cửa để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại 

đơn vị trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hướng đến cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3. 
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- Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1989/QĐ-

UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo mỗi doanh nghiệp được thanh 

tra, kiểm tra không quá một lần trong năm, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng 

cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực 

hiện có hiệu quả Chương trình hành động về nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh chấp tỉnh (Chỉ số PCI). 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả công tác quản 

trị và hành chính công cấp tỉnh ( PAPI) theo chức trách, nhiệm vụ được UBND 

tỉnh giao. 

6. Công tác xây dựng ngành Thanh tra 

- Tiếp tục thực hiện các Quy chế phối hợp đã ký kết với các ngành, sơ kết 

việc thực hiện, sửa đổi khi cần thiết. 

- Tích cực tham mưu, đề xuất, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện thể 

chế về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển ngạch, 

thi nâng ngạch, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn pháp luật, kỷ luật của các 

cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú 

trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và 

các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng.  

- Quan tâm xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh 

xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII), nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng 

đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang 

được trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các 

sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có 

liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao.  

2. Thanh tra tỉnh xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018; Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra 

huyện, thị xã, thành phố xây dựng và trình Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan 

ngang sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra năm theo quy định. 
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3. Quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Thanh tra sở, Thanh 

tra cấp huyện gửi dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra về Thanh tra tỉnh; Thanh 

tra tỉnh gửi dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp về Thanh tra 

Chính phủ để rà soát, xử lý chồng chéo trước khi trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

4. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

 5. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2018 vào các đợt sơ kết 6 tháng đầu 

năm và tổng kết cuối năm./. 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 
 

 

 

 

 

Võ Thanh Tráng 

Nơi nhận:   
- TT Tỉnh ủy; 

- HĐND; UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Thanh tra sở, cơ quan ngang sở; 

- Thanh tra huyện, thị, thành; 

- Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- LĐ Văn phòng; 

- LĐ các phòng NV; 

- Công chức thanh tra; 

- Cổng thông tin Thanh tra; 

- Lưu: VT, VP(Tr). 
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