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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn thành phố. 

 Trong những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố đã 

có nhiều chuyển biến tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và giúp 

cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo 

vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra còn có một số hạn chế, thiếu sót như: 

Công tác kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa phát hiện các 

hành vi vi phạm; Một số cuộc thanh tra thực hiện chậm thời hạn so với kế hoạch; Còn 

có các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã là đối tượng thanh tra thực hiện kết luận 

thanh tra chậm, muộn phải đôn đốc nhiều lần… làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả 

công tác thanh tra. 

 Thực hiện nghiêm túc Công văn số 74/UBND-NC ngày 03/02/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, 

kiểm tra; đồng thời nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót; phát huy hơn nữa vai trò 

của hoạt động thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

quản lý nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 và các năm 

tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê 

duyệt, ban hành; chủ động tự kiểm tra trong nội bộ và kiểm tra theo lĩnh vực địa bàn 

QLNN. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và yêu cầu phục vụ 

công tác quản lý nhà nước để quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho 

phù hợp; báo cáo kịp thời khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật, cần thiết có thể đề xuất tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất.  

 2. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra nội bộ 

về trách nhiệm công vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị 

số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ 



luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và 

doanh nghiệp; các kết luận thanh tra, kiểm tra nội bộ phải được theo dõi, đôn đốc và 

tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

 3. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời việc chồng chéo 

trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ 

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

chỉnh  hoạt  động  thanh  tra,  kiểm  tra  đối  với  doanh nghiệp. 

 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc  

trách nhiệm của đối tượng thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP 

ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định về việc thực hiện Kết luận thanh tra. 

5. Các cá nhân được phân công tham gia là thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra 

nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Đoàn, khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ Trưởng 

đoàn nhận xét đánh giá trách nhiệm để Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản xem xét 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm.   

6. Thanh tra thành phố: 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình tiến hành thanh tra và thực hiện giám sát 

đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn 

thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 05/2015/TT-

TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động đoàn 

thanh tra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 

công chức, viên chức ngành thanh tra. 

 - Nâng cao chất lượng báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra, đảm bảo 

chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ về các nội dung thanh tra; xác 

định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm pháp luật; xác định cụ thể các biện pháp xử lý theo thẩm 

quyền và kiến nghị biện pháp xử lý.  

 - Tăng cường đôn đốc và hướng dẫn thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết 

luận thanh tra phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; kịp thời phát hiện, xử lý và 

chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện của các đơn vị. Chú trọng công 

tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác thanh tra, kiểm tra. 

 Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;                   (B/c) 

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND thành phố;  

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Như trên; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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