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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc 

thành phố; 

- UBND các phường xã. 

 Ngày 10/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-

TTg ban hành Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra 

nhắm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" (gọi tắt là Đề án 695); ngày 

24/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai 

thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhắm 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng 

phí trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025" (gọi tắt là Kế hoạch 

144)trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các 

quy định của Đề án, Kế hoạch.  UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể; UBND các phường, xã (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị 

mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức triển khai, thực hiện Đề án 695 và Kế 

hoạch 144. Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Doanh 

nghiệp nhà nước (DNNN); tạo lập cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất bảo đảm 

không trùng lặp, chồng chéo trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN. Bảo 

đảm 100% các cuộc kiểm tra theo kế hoạch của các cơ quan không bị trùng lặp về 

phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra. 

2. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giám 

sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ 

các quyết định của chủ sở hữu 

Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 

trình trong tổ chức, hoạt động của DNNN theo quy định của Luật Phòng, chống 

tham nhũng 2018 và trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN; tiếp 

nhận, xử lý kịp thời thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm 

pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN theo quy định của pháp luật. 

Xử lý, trình xử lý theo thẩm quyền về trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, người đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp, 

người đại diện phần vốn nhà nước khi để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí về nội dung thuộc phạm vi giám sát, kiểm tra của mình tại 

DNNN. 
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3. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm 

quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN 

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm 

quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra 

DNNN. 

Kế hoạch kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác 

định rõ doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra, thanh tra; phạm vi, nội dung kiểm tra, 

thanh tra.  

Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, các cơ quan chuyên môn theo lĩnh vực 

quản lý nhà nước được phân công, chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin, tài liệu về 

phạm vi, nội dung cần kiểm tra, thanh tra đối với DNNN thuộc thẩm quyền quản lý 

của mình, tổng hợp đề xuất với UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố) để phối 

hợp cùng Thanh tra tỉnh rà soát xử lý chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, phạm vi, 

nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan cơ thẩm quyền về xây dựng 

kế hoạch kiểm tra, thanh tra.  

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện kiểm tra thường xuyên, 

định kỳ đối với DNNN về việc tuân thủ pháp luật chuyên ngành, quy định về 

chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành. 

b) Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong 

hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong 

trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu. Qua giám sát, kiểm tra, 

thanh tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền, xem xét xử lý theo quy định và đảm bảo thời hạn xử lý theo các quy định 

pháp luật và theo nội dung tại điểm b khoản 2 mục III của Đề án 695. 

4. Thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN 

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kịp thời, đầy đủ công khai thông 

tin về hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với DNNN; thông tin về hoạt động giám sát, 

kiểm tra, thanh tra đối với DNNN theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm 

túc việc công khai trên Trang thông tin điện tử của thành phố về giám sát, kiểm tra, 

thanh tra tài chính (trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước). 

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra có trách 

nhiệm tham mưu UBND thành phố giải trình về kết luận, kiến nghị, quyết định, 

hành vi của mình khi có yêu cầu của DNNN và các chủ thể có liên quan bị tác động 

bởi kết luận, kiến nghị, quyết định, hành vi đó. Việc giải trình được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra có trách 

nhiệm sử dụng phần mềm tác nghiệp trong quá trình tiến hành hoạt động giám sát, 
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kiểm tra, thanh tra DNNN, đặc biệt là trong các khâu: xây dựng và thực hiện kế 

hoạch kiểm tra, thanh tra; theo dõi, quản lý quá trình kiểm tra, thanh tra trực tiếp; 

xây dựng báo cáo, kết luận kiểm tra, thanh tra; theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến 

nghị, quyết định từ hoạt động kiểm tra, thanh tra. 

 (Gửi kèm Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh trên mạng 

IOffice) 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- Các ban đảng, ngành, đoàn thể TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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