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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra; kiểm tra Quý I năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022 

(Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02) 

 

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra và các văn bản triển khai việc xây 

dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố quan 

tâm và chỉ đạo cơ quan Thanh tra thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch 

thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt Kế hoạch theo quy định và 

chỉ đạo thực hiện. Ban hành văn bản phê duyệt Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp 

năm 2022 sau xử lý chồng chéo, trùng lặp.  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Thanh tra hành chính (Số liệu tại các biểu số: 01/TTr, 02/TTr, 

02/QLNN) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

- Triển khai thực hiện thanh tra 6 cuộc/6 đơn vị (theo kế hoạch), trong đó 

có 05 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2021.  

- Các đơn vị được thanh tra: 06 đơn vị (UBND xã Quảng Lạc; Đội Quản 

lý Trật tự đô thị thành phố; Trường MN Hoàng Văn Thụ; Trường TH Kim 

Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại; Trường TH Chi Lăng). 

 b) Kết luận thanh tra (Biểu 01/TTr) 

- Đã ban hành Kết luận thanh tra 03 cuộc/03 đơn vị1 (Số 3626/KL-UBND 

ngày 15/12/2021; số 3627/KL-UBND ngày 15/12/2021; số 3705/KL-UBND 

ngày 24/12/2021). 

 Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: chi sai chế độ, định mức 

tiêu chuẩn, nộp thiếu tiền kinh phí công đoàn, hạch toán sai mục lục NSNN, chi 

không đúng dự toán giao, chi sai nguồn kinh phí;....với tổng số tiền sai phạm 

phát hiện qua thanh tra là 161,152 triệu đồng. 

 - Kiến nghị xử lý vi phạm: Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 9,8 triệu 

đồng; Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục, thu hồi hoàn 

quỹ, ...: 151,352 triệu đồng; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 04 cá 

nhân.   

 c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr) 

                                           
 1 Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính;  quản lý sử dụng tài sản công 

đối với Trường mầm non Hoàng Văn Thụ; Trường Tiểu học Kim Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại. 
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Giao cho Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực 

hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.  

Số kết luận thanh tra phải thực hiện: 03. Đã thực hiện xong 02 Kết luận (02 

Kết luận ban hành năm 2021). Qua theo dõi, đôn đốc, đã thực hiện dứt điểm, 

đúng thời hạn đối với 02 kết luận thanh tra. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 

9,8 triệu đồng; chấn chỉnh khắc phục, thu hồi hoàn quỹ...: 151,352 triệu đồng, đã 

thực hiện 19,302 triệu đồng, chưa thực hiện 132,050 triệu đồng. Kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm đối với 04 cá nhân. Qua đó, UBND thành phố đã kịp thời chấn 

chỉnh công tác quản lý, điều hành đối với đơn vị được thanh tra, kiểm tra cũng 

như các đơn vị khác góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước 

trong thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ và kế hoạch. 

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng (Biểu số 02/QLNN) 

 Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 sẽ thực hiện kiểm tra trách 

nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào Quý III 

năm 2022.  

 Kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, xã, Thủ trưởng các cơ 

quan trong việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Thực hiện 

các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn sẽ tổ chức thực hiện 

vào quý IV năm 2022. 

đ) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực 

- Lĩnh vực Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Không có  (Biểu số 

03/TTr) 

- Lĩnh vực Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: Triển khai thực hiện 06 

cuộc/06 đơn vị (trong đó có 05 cuộc /05 đơn vị thanh tra chuyển tiếp từ năm 

2021). Đã ban hành 03 Kết luận thanh tra số 3626/KL-UBND ngày 15/12/2021; 

số 3627/KL-UBND ngày 15/12/2021; số 3705/KL-UBND ngày 24/12/2021. Kết 

quả: thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 9,8 triệu đồng; Kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm, chấn chỉnh khắc phục, nộp bổ sung kinh phí công đoàn, thu hồi hoàn 

quỹ...: 151,352 triệu đồng. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 04 cá nhân. Kết 

thúc thanh tra trực tiếp, hoàn thiện báo cáo Đoàn thanh tra: 02 cuộc/02 đơn vị2; Công 

bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp 01 cuộc/01 đơn vị3. 

(Biểu số 04/TTr) 

- Lĩnh vực Quản lý, sử dụng đất: Không có (Biểu số 05/TTr) 

 2. Thanh tra kiểm tra chuyên ngành (Biểu số 06/TTr, 07TTr) 

                                           
 2 Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quản Lạc trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn 

vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý thu, chi tài chính; quản 

lý, sử dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động đối với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

 3 Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thanh tra việc 

thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công đối với trường TH Chi Lăng. 
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 Trong kỳ, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đã phối hợp với 

Thanh tra sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; Việc 

thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong hoạt động 

kinh doanh. Qua kiểm tra các cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật 

về kinh doanh hoạt động lưu trú; đã thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 

- 19 tại cơ sở. Tuy nhiên, còn tồn tại một số cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ theo 

quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch như: 

Không thông báo trước khi đi vào hoạt động, không thực hiện đúng chế độ báo 

cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thiếu một số thiết bị 

trong phòng nghỉ. 

Phối hợp với Thanh tra sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra 

trực tiếp 10/13 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả kiểm tra: lập 10 biên bản kiểm tra, 

nhắc nhở và yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh khắc phục những tồn tại, hạn chế 

mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã lập 01 biên 

bản vi phạm hành chính và ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(02 triệu đồng) đối với khách sạn Tiến Khiêm (Địa chỉ: số 73, đường Lương Thế 
Vinh, phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng (Biểu số 02/QLNN) 

Các văn bản, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thành phố tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc.4  

Đã ban hành 23 văn bản để triển khai, chỉ đạo về công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết đơn và phòng, chống tham nhũng. Ban hành Kế hoạch 

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022; Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 . Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải 

pháp ngừa tham nhũng trên địa bàn. 

Công tác tuyên truyền PBGDPL được thực hiện thông qua các hội nghị, 

lớp tập huấn, buổi sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, 

các Câu lạc bộ và các buổi họp thôn, khối phố để phổ biến tới nhiều đối tượng 

và nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền lưu động được 93 buổi; Làm và treo 180 

băng zon (tương đương 360 câu khẩu hiệu) nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 

92 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Biểu diễn 08 tiết mục văn nghệ tại 

                                           
4 Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí (Nghị quyết TW 3 khóa 10); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị 

lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X (Kết 

luận 21 của Hội nghị TW 5 khóa XI); Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (Kết luận 10 

của Bộ chính trị),..; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị); các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  
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Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi đua khen thưởng năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công. Ban hành văn bản gửi Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh cung cấp 

thông tin các dự án đầu tư ngoài ngân sách và dự án thực hiện theo hình thức đối 

tác công tư (PPP) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh 

triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện điều 

chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị 

trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội 

đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ 

trưởng. 

Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" năm 

2021; Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí giai đoạn 2016-2021.  

 4. Xây dựng lực lượng (Biểu số 01/QLNN) 

Tại Quyết định số 4930/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc giao biên 

chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thanh 

tra thành phố được giao biên chế là 06 công chức. Biên chế thực hiện đến thời 

điểm hiện nay là 06 công chức (Xây dựng: 01; Quản lý kinh tế: 02; Hành chính 

học: 01; Luật: 01; Địa chính: 01). Trong đó, có 01 Thanh tra viên chính là 

Chánh Thanh tra; 02 Thanh tra viên; 02 đồng chí giữ ngạch Chuyên viên đã 

hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên; 01 đồng chí chuyên viên 

đang tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên. Đơn vị đã bố trí, sắp xếp, 

bố trí cán bộ, công chức hợp lý phù hợp với năng lực, sở trường; đảm bảo phù 

hợp cơ cấu, trình độ, vị trí việc làm và điều kiện thực tiễn tại đơn vị. 

Trong kỳ, cơ quan Thanh tra thành phố không có biến động về số lượng 

cán bộ, công chức. 

Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: Nhu cầu đào tạo 

nghiệp vụ Thanh tra viên đối với 01 công chức, đang thực hiện: 01. Nhu cầu: 

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ Đoàn thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho toàn thể cán bộ, công chức 

(6/6 đồng chí) 

 Trong kỳ, không có cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý.  



 

 

5 

 

 

 II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Ưu điểm 

Công tác thanh tra, kiểm tra tại UBND thành phố đã được quan tâm triển 

khai thực hiện; các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch được 

triển khai kịp thời, đúng chính sách pháp luật.  

2. Hạn chế 

Chưa triển khai được cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực xây dựng cơ 

bản, phòng chống tham nhũng; Việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng tại 

các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, không có vụ việc tham nhũng, lãng phí phát 

hiện qua kiểm tra nội bộ. 

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực 

hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng chưa nhiều và không thường xuyên. 

 3. Nguyên nhân  

Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh tra, kiểm tra lực 

lượng mỏng. Trong khi cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, rà soát cưỡng chế chu thồi đất... và nhiều nhiệm vụ 

phát sinh ngoài dự kiến, các yêu cầu đều gấp về thời gian nên ảnh hưởng đến 

tiến độ thời hạn giải quyết công việc chuyên môn và công tác quản lý nhà nước.  

Việc sử dụng cộng tác viên thanh tra chưa hiệu quả, do thực hiện nhiệm 

vụ kiêm nhiệm, trùng lịch công tác của cơ quan chủ quản nên tiến độ các cuộc 

thanh tra, kiểm tra thường chậm muộn so với kế hoạch của Đoàn thanh tra. 

Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến các giải pháp phòng 

chống tham nhũng, công tác giải quyết đơn và thực hiện các Quyết định, Kết luận 

đã có hiệu lực, phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022 

Tập trung triển khai Kế hoạch công tác thanh tra đã được phê duyệt; Ban 

hành các Kết luận thanh tra: Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 

Quảng Lạc trong quản lý, điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia; thanh tra và tổ chức thanh tra việc thực hiện 

công tác quản lý thu chi tài chính, quản lý sử dụng tài sản công và quản lý sử 

dụng lao động đối với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố; thanh tra việc thực 

hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công 

đối với TH Chi Lăng. 

 Ban hành Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra đối với 02 trường 

học: trường MN Hoa Hồng, trường THCS Mai Pha; Quyết định thanh tra và tiến 

hành thanh tra phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

thành phố. 

 Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các cuộc kiểm tra đối với doanh nghiệp đảm 

bảo việc kiểm tra đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt, đúng chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017.  
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 Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các 

đoàn thanh tra; thực hiện tốt việc công khai kết luận thanh tra; tăng cường đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra. Rà soát, sửa đổi bổ 

sung hoặc ban hành mới văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức 

thực hiện pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. 

Bố trí đủ nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện để đảm bảo 

thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; tăng 

cường xử lý sau thanh tra. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải 

pháp phòng chống tham nhũng./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Nội chính tỉnh ủy (b/c); 

- Thanh tra Tỉnh (b/c); 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP Thành uỷ; 

- UBKT Thành ủy; 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Thanh tra; Phòng TC-KH; P. Nội vụ TP;  

- Lưu: VT, TTr. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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