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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2020 

(Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra) 

 

Trong những tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, 

bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt 

được những kết quả chủ yếu sau:     

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Công tác thanh tra 

Toàn ngành đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính
1
 và 73.695 cuộc 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
2
. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện 

cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 

31.149 tỷ đồng
3
, 3.432 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 

13.752 tỷ đồng và 507 ha đất (đã thu hồi 3.699 tỷ đồng, 83 ha đất); xuất toán, loại 

khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét xử lý 17.397 tỷ đồng, 2.925 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành 

chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.225 tỷ đồng; chuyển cơ quan 

điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng, trong đó: 

a) Thanh tra hành chính 

- Thanh tra Chính phủ thực hiện 37 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 

07 cuộc. Qua các kết luận thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 3.609 tỷ 

đồng, 25 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.598 tỷ 

đồng, 16 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét xử lý 11 tỷ đồng, 16 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 

nhiều tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 02 vụ.  

- Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 3.208 cuộc thanh tra 

                                                 
1
 Thanh tra hành chính tiến hành 3.245 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019). 

2
 Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019) 

việc chấp hành pháp luật của 171.025 tổ chức, cá nhân, phát hiện 53.387 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 

25.884 tỷ đồng (giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2018; kiến nghị thu hồi 9.087 tỷ đồng; ban hành 46.795 quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.225 tỷ đồng. 
3
 Trong đó có 5.265 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; 25.884 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành (chưa bao 

gồm 54.137 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước phát hiện vi phạm các quy định của nhà 

nước về cho vay, nợ quá hạn…). 

DỰ THẢO 
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hành chính, tổng hợp kết quả từ 1.708 cuộc thanh tra đã kết luận
 4

, phát hiện vi 

phạm về kinh tế 1.656 tỷ đồng, 3.406 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.067 tỷ đồng và 

491 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 589 tỷ 

đồng, 2.916 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 805 tập thể và 12 cá nhân; 

chuyển cơ quan điều tra xem xét 39 vụ, 46 đối tượng. Một số địa phương tổ 

chức thanh tra hành chính đạt kết quả cao như: TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, 

Cần Thơ, Bắc Ninh, Đắk Nông. 

b) Thanh tra chuyên ngành 

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật của 171.025 tổ chức, cá nhân, phát hiện 53.387 tổ chức, 

cá nhân có vi phạm với số tiền là 25.884 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 9.087 tỷ đồng; 

ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.225 tỷ đồng. 

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương có kiến nghị thu hồi số tiền lớn là Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tỉnh 

Bắc Ninh, Điện Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu,... 

c) Công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra 

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.858 kết luận 

và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 

1.470 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 58,3%), 83 ha đất; xử lý hành chính 288 tổ chức, 1.174 

cá nhân; khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng, trong đó: 

- Thanh tra Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra đối với 06 

kết luận thanh tra; qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã xử lý về kinh tế được 

775/1.512 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,2%, xử lý hành chính 26 tổ chức và 36 cá nhân.  

- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện 1.852 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ 

quan chức năng đã thu hồi 695/4.243 tỷ đồng (đạt 16,4%), 83/194 ha đất (đạt 

42,7%); xử lý hành chính 262 tổ chức, 1.138 cá nhân; khởi tố 01 vụ, 01 đối 

tượng.  

d) Một số nhiệm vụ khác 

- Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo với Kiểm toán 

Nhà nước và giữa các cơ quan thanh tra; tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

thanh tra năm 2020; ban hành Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-

TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh 

                                                 
4
 a) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Kết quả tổng hợp từ 57 địa phương và 04 bộ): Tiến hành 454 cuộc thanh 

tra, kết thúc và ban hành kết luận 238 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 579 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 512 tỷ 

đồng; kiến nghị thu hồi 400 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 112 tỷ đồng (đã thu trên 103 tỷ); kiến nghị xử lý hành chính 

193 tập thể; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 03 vụ, 01 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều đơn vị có vi 

phạm qua thanh tra: Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam ,... 

b) Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai (kết quả tổng hợp từ 56 địa phương): Tiến hành 444 cuộc thanh tra, kết 

thúc và ban hành kết luận 240 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 324 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 91 tỷ đồng, 3.361 

ha đất; kiến nghị thu hồi 53 tỷ đồng, 453 ha đất kiến nghị xử lý khác 38 tỷ đồng, 2.908 ha đất (đã thu trên 15 tỷ, 83 ha 

đất); kiến nghị xử lý hành chính 90 tập thể, 350 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 11 vụ, 08 đối tượng. 

Các địa phương phát hiện nhiều đơn vị vi phạm về đất đai qua thanh tra: Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Giang, Hải 

Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Quang Nam, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang ,... 
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tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
5
.  

Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ trong năm 2020
6
, Thanh tra 

Chính phủ đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
7
 và các bộ, ngành, 

địa phương triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
8
, tiếp tục thực hiện 

nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối 

với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời báo cáo, 

xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời thời gian thực hiện cuộc thanh 

tra chuyên đề việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây 

dựng nhà ở giai đoạn 2011-2017 (theo Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc 

hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ). 

2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại tố cáo 

a) Về tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm 

nhiều so với cùng kỳ năm 2019
9
, đặc biệt trong thời gian trước tết Nguyên Đán 

2020 và thời gian cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo 

Ban Tiếp công dân Trung ương, ngành Thanh tra tích cực, chủ động phối hợp với 

lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công 

dân khiếu nại, tố cáo tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong 

thời gian này, tình hình khiếu kiện của công dân giảm nhiều, không còn tình trạng 

tập trung đông người, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, có tình trạng một số cá 

nhân phát gạo và khẩu trang in hình đường lưỡi bò ở khu vực Biển Đông cho các 

công dân khiếu kiện ở Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã 

phối hợp với lực lượng chức năng để nhắc nhở và xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật. 

b) Công tác tiếp công dân 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân với 

134.277 vụ việc; có 1.642 đoàn đông người (giảm 9,4% số lượt người, giảm 

16,4% số đoàn đông người, tăng 8,1% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2019), 

trong đó:   

- Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố 

                                                 
5
 Báo cáo số 266/BC-TTCP ngày 24/02/2020 của Thanh tra Chính phủ 

6
 Nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

7
 Văn bản số 908/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ 

8
 Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ 

9
 Giảm 9,4% số lượt người, giảm 16,4% số đoàn đông người. 
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Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp 1.574 lượt người với 1.360 vụ việc; có 

156 đoàn đông người (giảm 23,1% số lượt người, 32,6% số vụ việc, 41,1% lượt 

đoàn đông người). 

 - Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 163.624 lượt công dân với 132.917 vụ 

việc; có 1.486 lượt đoàn đông người (giảm 5% số lượt người, 12,6% số lượt đoàn 

đông người, tăng 9,1% số vụ việc). Trong đó: Bộ, ngành đã tiếp 13.615 lượt công 

dân với 13.214 vụ việc, có 52 đoàn đông người; địa phương tiếp 150.009 lượt 

người với 119.703 vụ việc, có 1.434 đoàn đông người; tập trung phần lớn ở các bộ, 

ngành, địa phương: Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, TP Hà Nội, Quảng 

Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng,... 

c) Về xử lý đơn thư 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý 80.301 đơn đủ điều kiện 

xử lý (giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2019) trong tổng số 141.494 đơn đã tiếp 

nhận; có 27.602 đơn khiếu nại, 14.318 đơn tố cáo với 13.889 vụ việc khiếu nại, 

tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính, trong đó: 

- Thanh tra Chính phủ đã xử lý 1.833 đơn đủ điều kiện xử lý
10

 trong tổng 

số 7.105 đơn đã tiếp nhận. Qua xử lý đơn, đã phát hành 1.587 văn bản hướng 

dẫn công dân và 246 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm 

quyền để xem xét giải quyết. 

- Các bộ, ngành, địa phương đã xử lý 78.468 đơn thư đủ điều kiện xử lý 

trong tổng số 134.389 đơn tiếp nhận. Qua phân loại có 26.101 đơn khiếu nại, 

14.203 tố cáo với 13.856 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 

hành chính nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận nhiều đơn, thư gồm: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; TP Hà Nội, 

Quảng Ninh, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nghệ An, Bắc Giang,... 

d) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 9.904/13.889 vụ việc 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 71,3%, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 

2019), trong đó: 

- Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, 

giải quyết 08 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; kiểm tra, đôn đốc, 

phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp. 

- Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 9.896/13.889 vụ việc khiếu nại, 

tố cáo thuộc thẩm quyền
11

 (đạt 71,3%,). Các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải 

quyết khiếu nại đạt cao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Tư pháp, TP Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Phú Yên, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Hậu 

Giang,.... Các bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải quyết tố cáo đạt cao gồm: Bộ Tư 

                                                 
10

 Bao gồm 1.551 đơn khiếu nại, 158 đơn tố cáo, còn lại đơn kiến nghị và phản ánh. 
11

 Bao gồm 7.553 vụ việc khiếu nại và 2.351 vụ việc tố cáo. 
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pháp, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Bến Tre, Lạng 

Sơn,...(trên 85%). 

Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho 

Nhà nước và trả lại cho công dân 13 tỷ đồng, 76 ha đất; trả lại quyền lợi cho 501 

người, kiến nghị xử lý hành chính 169 người
12

, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ. 

d) Một số nhiệm vụ khác 

 - Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ
13

; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-TTCP-

BTP-HLG-LĐLS ngày 11/11/2014
14

. Tiếp tục triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về khiếu nại, tố cáo tới các bộ, ngành, địa phương.  

Phối hợp với địa phương và lực lượng an ninh thực hiện Kế hoạch tiếp 

công dân, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trên 

địa bàn Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ các ngày lễ, tết và các 

sự kiến chính trị quan trọng của đất nước
15

; phối hợp với lực lượng chức năng 

tăng cường tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban 

hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến 

tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
16

. 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ17. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ 

đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp. 

Phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị đối 

thoại với người dân Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

- Triển khai phương án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Đưa quy trình đặt lịch hẹn tiếp công dân trên 

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ vào sử dụng; triển khai thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
18

 về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

                                                 
12

 Đã xử lý 113 người. 
13

 Nhất là nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trước và trong 

dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. 
14

 Trong đó đã tổ chức cho luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương 
15

 Tết Nguyên đán Canh Tý, các kỳ họp của  Trung ương Đảng, Quốc hội ... 
16

 Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020. 
17

 Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019.  
18

 Tại Văn bản số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 của Văn phòng Chính phủ. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã 

làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp. Phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và 

các bộ, ngành liên quan chuẩn bị đối thoại với người dân Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
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 a) Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: 

- Các bộ, ngành, địa phương đã mở 13.772 lớp cho 581.639 cán bộ, nhân 

dân; xuất bản 231.221 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống 

tham nhũng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung: (1) 

kiểm tra tại 1.939 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 

03 đơn vị vi phạm; (2) ban hành 3.556 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 

478 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 906 cuộc kiểm tra việc 

thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 138 vụ việc vi phạm, 124 

người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 18 tỷ đồng; (3) tiến hành 

kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 1.734 cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 19 cán 

bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 

(4) tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 2.671 

cán bộ, công chức, viên chức; (5) xử lý 04 trường hợp người đứng đầu bị kết 

luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
19

.  

b) Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Qua hoạt động thanh tra, 

kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện  26 vụ, 23 đối tượng tham 

nhũng và liên quan đến tham nhũng, trong đó: Qua kiểm tra nội bộ phát hiện 04 

vụ, 04 đối tượng
20

; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 17 vụ, 17 đối tượng; 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 05 vụ, 02 đối tượng
21

 tham nhũng và 

liên quan đến tham nhũng.  

c) Một số nhiệm vụ khác 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh.  

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống 

tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng (từ ngày 01/02/2013) đến nay; Kế hoạch sơ kết việc 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; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu 

                                                 
19

 đã xử lý kỷ luật 04 người; đồng thời xử lý 02 người phát hiện từ kỳ trước 
20

 Hà Nam: 01 vụ; Khánh Hòa: 01 vụ; Kon Tum: 01 vụ; Tiền Giang 01 vụ. 
21

 Hà Nôi: 02 vụ, 02 đối tượng; Lào Cai: 01 vụ; Ninh Thuận: 02 vụ. 
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quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc
22

. 

- Hoàn thành việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2010-2020 và xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 

681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ 

trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. 

- Hoàn thành báo cáo và công khai kết quả chấm điểm đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo quy định và chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ; ban hành kế hoạch và triển khai đánh giá công tác PCTN cấp 

tỉnh năm 2019. 

- Triển khai kế hoạch Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 

Bình về triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng. Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ 

đạo Trung ương về PCTN báo cáo kết quả đôn đốc, kiểm tra, rà soát công tác 

PCTN năm 2019 tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bình Thuận. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021. Hướng dẫn bộ ngành, địa phương tổ 

chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc; đôn đốc các bộ, ngành địa phương, các tập 

đoàn kinh tế, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ thành lập thực hiện nghiêm 

Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng
23

. 

- Triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp, Quốc hội khóa 

XIV về công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Xây dựng Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến 

năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

- Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Cơ quan 

Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga. 

4. Một số công tác khác 

a) Công tác xây dựng thể chế và nghiên cứu khoa học 

- Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ thông qua đề xuất sửa đổi Luật 

thanh tra; phối hợp với Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ trình Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa XIV đưa nội dung sửa đổi Luật thanh tra vào chương 

trình xây dựng luật năm 2021 của Quốc hội. 

- Trình Chính phủ Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật khiếu nại (thay thế 

                                                 
22

 Kế hoạch số 249/KH-TTCP ngày 20/2/2020 của Thanh tra Chính phủ 
23

 Văn bản số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ 
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Nghị định 75); trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục bí 

mật nhà nước trong ngành Thanh tra
24

.  

- Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập
25

; xây 

dựng: Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, Đề 

án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát 

của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 

theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, trong đó đã 

tiến hành lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động 

của đoàn thanh tra (thay thế Thông tư số 05/2014/TT-TTCP 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 và Thông tư số 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt 

động của đoàn thanh tra). 

- Công tác nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ đã được chú 

trọng, gắn với công tác xây dựng thể chế và những vấn đề từ thực tiễn hoạt động 

của ngành Thanh tra đặt ra
26

. 

b) Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thi đua khen thưởng 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tổ chức, cán 

bộ
27

; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020; 

Công tác thi đua khen thưởng có nhiều cố gắng, nhất là tham mưu khen thưởng 

thường xuyên, đột xuất đúng quy định
28

. 

c) Công tác báo chí, tuyên truyền, tham mưu tổng hợp, ứng dụng công nghệ 

thông tin, hợp tác quốc tế 

- Việc công khai kết quả công tác, cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt 

động thanh tra được duy trì; Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra bảo đảm công tác 

xuất bản thường xuyên, duy trì hoạt động ổn định của Báo điện tử29. Các ấn 

phẩm tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ là cơ quan ngôn 

luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra30; hoạt động của Cổng thông 

tin điện tử thường xuyên cập nhật tin, bài về các mặt công tác của Thanh tra 

                                                 
24

 Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc 

lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
25

 Tại Tờ trình số 193/VBM-TTCP ngày 10/7/2020 của Thanh tra Chính phủ. 
26

 Tiếp tục thực hiện 01 đề tài khoa học cấp bộ 2020-2021; 06  đề tài khoa học cấp bộ 2019-2020; 06 đề tài khoa học 

cấp cơ sở năm 2020 và 11 chuyên đề khoa học độc lập. 
27

 Tập trung thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Thanh tra Chính phủ; cấp 775 thẻ thanh tra cho TTCP và thanh tra 

12 bộ, ngành, 40 địa phương; tổ chức thi công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ. 
28

 Tặng  cờ thi đua của TTCP cho 15 tập thể, Bằng khen của Tổng Thanh tra cho 18 tập thể; Danh hiệu chiến sĩ thi đua 

ngành Thanh tra cho 13 cá nhân; tặng bằng khen cho 103 tập thể và 165 cá nhân thuộc Thanh tra các bộ, ngành, địa 

phương.  
29

 Báo Thanh tra với 2 kỳ báo in/tuần, đã xuất bản được 6 số Tạp chí. 
30

 Tuyên truyền các vấn đề chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của đất nước, các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, thu hút đầu tư; bám sát các hoạt động, công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, tuyên truyền về 

phòng, chống đại dịch Covid-19. 
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Chính phủ, của ngành. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính 

phủ và của ngành Thanh tra được thúc đẩy
31

.   

- Công tác hợp tác quốc tế thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác song phương
32

 và 

đa phương
33

 góp phần xây dựng, duy trì, củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác 

hữu nghị giữa Việt Nam nói chung và ngành Thanh tra nói riêng với các nước và 

tổ chức quốc tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới.  

- Công tác tham mưu, tổng hợp, hành chính, quản trị, có nhiều cố gắng, 

chất lượng tiếp tục được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, 

chỉ đạo, điều hành và hoạt động của cơ quan, nhất là trong việc thực hiện “mục 

tiêu kép” theo nghị quyết của Chính phủ. 

5. Nhận xét chung 

a) Ưu điểm, kết quả 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp 

của tình hình dịch bệnh Covid -19, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành Thanh tra triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đã đề 

ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành để ứng phó với đại dịch, 

đảm bảo thực hiện “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “mục tiêu kép” 

theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã kịp thời 

triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác, phấn 

đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các 

mặt công tác, cụ thể: 

- Công tác thanh tra: Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra bám sát 

Định hướng và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản 

lý nhà nước để xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra đảm bảo có trọng tâm, 

trọng điểm, nhất là triển khai các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết của Quốc 

hội, Chính phủ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 và yêu 

cầu về tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh phục hồi nền kinh tế nhiều đơn 

vị đã kịp thời rà soát, điều chỉnh việc triển khai kế hoạch thanh tra đối với doanh 

nghiệp; một số đơn vị đã thí điểm thực hiện công tác thanh tra theo phương thức 

mới
34

. Hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra đã được cải thiện rõ rệt. 

                                                 
31

 Tiếp tục ứng dụng CNTT trong công tác thống kê, tổng hợp báo cáo của toàn ngành; theo dõi việc thực hiện nhiệm 

vụ Chính phủ, Thủ tướng CP giao Thanh tra CP; tập trung triển khai phần mềm CSDL quốc gia về KNTC; phần mềm 

điều hành tác nghiệp của Thanh tra Chính phủ; bổ sung tính năng đặt lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng thông tin điện 

thử TTCP ... 
32 

Tổ chức 01 Đoàn vào; 01 đoàn ra; Phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia tư vấn hoàn thành việc biên 

soạn Tài liệu về kinh nghiệm quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; trao đổi với đối tác Ai Cập về việc sửa đổi Bản 

ghi nhớ hợp tác.; tổ chức làm việc với Nhóm chuyên gia của Nhật Bản; Đại học Brac Bangladesh; xây dựng nội dung 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về  kiểm soát tài sản, thu nhập… 
33 

Tổ chức 01 đoàn ra; Báo cáo i Thủ tướng Chính phủ về Kết quả Hội nghị các quốc gia thành viên của Công ước Liên 

hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) lần thứ 8 tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE); Hội nghị khu 

vực lần thứ 10 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ADB/OECD); Triển khai các 

hoạt động có liên quan để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị ASEAN-PAC 16 theo kế hoạch đã ban hành 
34

 Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã thí điểm thực hiện thanh tra theo hình thức online; Thanh tra Bộ Lao 

động Thương binh và xã hội triển khai thanh tra trực tuyến… 
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Mặt khác, đã tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai 

kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã và đang triển khai, trong đó có 

những cuộc phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do Thanh tra Chính 

phủ triển khai như: Thanh tra toàn diện Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất 

Hà Bắc; thanh tra công tác quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; quy 

hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, môi trường (tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng, 

Kiên Giang). Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được thanh tra các địa 

phương quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực
35

.  

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm
36

, 

trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội trong các dịp lễ, tết, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và 

phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-

19. Nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ 2019
37

; việc giải 

quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được quan tâm thực hiện
38

. Ngành đã thường 

xuyên đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trách 

nhiệm tiếp công dân theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp. Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết 

các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác, phối hợp giữa các cấp, các 

ngành trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt 

chẽ và hiệu quả hơn trước.  

- Công tác phòng, chống tham nhũng: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, 

quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính 

phủ, sự nỗ lực, cố gắng của Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, 

công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, góp phần 

ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng; việc công khai các kết luận kiểm 

tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân 

dân. Ngành Thanh tra đã tập trung triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các nhiệm 

vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ 

và Thủ tướng Chính phủ
39

, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược 

                                                 
35

 Các địa phương đôn đốc việc thực hiện nhiều kết luận thanh tra trong kỳ gồm: Bắc Giang, Quảng Ninh, Lâm Đồng, 

Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh,... 
36

 Nhất là ở các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng; hoặc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19…  
37

 Giảm 23,1% số lượt người, 32,6% số vụ việc, 41,1% lượt đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2019 
38

 Kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại TP. Hồ Chí Minh, 

UBND tỉnh Lào Cai 
39

 Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch sơ kết 05 năm 

thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham 
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quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Nhiều biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính
40

; công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực 

hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp.... Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được 

thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật
41

. Việc công 

khai các kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống 

tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.  

- Các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, linh hoạt, đạt nhiều kết 

quả trong điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có những hạn chế nhất định, 

trong đó có nguyên nhân từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

- Trong công tác thanh tra, còn nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với 

kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết 

luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan 

tâm. Số cuộc thanh tra trong toàn ngành giảm so với cùng kỳ năm 2019
42

. Công 

tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa 

cao; việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế; 

công tác thẩm định, đôn đốc, xử lý về thanh tra của toàn ngành có nhiều cố gắng 

nhưng tỷ lệ thu hồi về kinh tế trong kỳ còn thấp, đạt tỷ lệ 58,2% (giảm 13% so 

với cùng kỳ năm 2019)
43

. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, 

hạn chế nhất định. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là 

trong lĩnh vực đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành; 

việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư đã có chuyển 

biến nhưng chưa thường xuyên. Việc phân loại, xử lý đơn nhiều trường hợp 

chưa chính xác. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giảm hơn cùng kỳ năm 2019
44

, một số địa phương tỷ lệ giải quyết còn thấp
45

; 

                                                                                                                                                         
nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/02/2013) đến nay; Kế hoạch 

sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ… 
40

 Việc công khai, đơn giản hoá thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết cho người 

dân và doanh nghiệp… 
41

 Nhất là trong thời gian triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19…  
42

 Thanh tra hành chính giảm 8,7% số cuộc, thanh tra chuyên ngành giảm 13% số cuộc so với cùng kỳ năm 2019 
43

 Các địa phương tỷ lệ thu hồi về kính tế thấp trong kỳ: Ninh Bình: (0,3%), Khánh Hòa: (0,3%), Cà Mau: (4,2%), Hà 

Nội: (4,3%), Hà Giang: (7,3%), Thái Bình: (8,4%), Bạc Liêu: (8,8%),... 
44

 Giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. 
45

 Các địa phương có tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp gồm: Kiên Giang: (26,4%), Bắc Ninh: (41%), Cà Mau: 

(44,8%), Đà Nẵng: (45,2%), An Giang: (47,9%),... 
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nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn 

nhiều sai sót. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử 

lý tố cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc chưa dứt điểm, còn để kéo dài.    

- Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại như: số lớp 

phổ biến, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng và số 

người được phổ biến, tuyên tuyền, quán triệt thông qua các hội nghị, lớp học 

giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
46

; việc xây dựng Nghị định về kiểm soát 

tài sản, thu nhập và thực hiện một số kế hoạch công tác phòng, chống tham 

nhũng còn chậm; tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu 

quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, 

đơn vị còn hạn chế, có rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong 

nội bộ.  

Trong công tác xây dựng ngành, cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán 

bộ ngành Thanh tra còn bất cập; tính kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ thanh 

tra còn hạn chế. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thanh tra 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt cùng các nhiệm 

vụ đột xuất được giao, trong đó: 

1. Công tác thanh tra 

- Rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm, đề xuất 

điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 (nếu có)
47

; bám sát yêu cầu, chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi 

sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo, 

hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ để triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra năm 2020 và xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021, theo đó: 

+ Cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên 

ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 

của Chính phủ
48

 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 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 việc chấn 

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

                                                 
46

 Số lớp tập huấn, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN giảm 36,2%; số người được tập huấn, phổ biến, quán triệt 

giảm 41,4% 
47

 Thanh tra Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được ban hành; tập trung thúc 

đẩy tiến độ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra. 
48

 Văn bản hướng dẫn số 907/TTCP-KHTH và số 908/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ 
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 + Xây dựng Định hướng chương trình thanh tra 2021 bảo đảm có trọng 

tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng, trong 

đó tập trung vào lĩnh vực đất đai; xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản, tránh 

trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

- Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian 

quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra 

trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính 

phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp.  

 - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản 

lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

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

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm 

là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận 

thanh tra. 

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

Trong thời gian tới, dự báo tình hình khiếu kiện của công dân vẫn diễn 

biến phức tạp; các cấp, các ngành cần quan tâm:  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật 

tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ
49

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

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo 

thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng
50

 và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2025. Đồng thời, phối hợp thực hiện Kế hoạch tiếp công dân, 

đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đối thoại với người dân Khu đô thị Thủ Thiêm, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

                                                 
49

 Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các 

quyết định hành chính về đất đai; nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về giám sát chuyên đề; 

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số 13389/VPCP-V.I và 12268/VPCP-V.I ngày 15/12/2017, 

18/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hoạt 

động giám sát của Quốc hội về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân gửi đến Quốc hội… 
50

 Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020. 
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Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng 

các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của 

công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức 

tạp về an ninh, trật tự. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, nhất là 

công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức 

tạp, đông người ở địa phương, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc 

tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất công 

dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở Trung ương. 

 - Tập trung lực lượng khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại, tố 

cáo Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, 

rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 

20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, các bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

- Tiếp tục đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào 

sử dụng; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về cơ 

sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo.  

- Xây dựng báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 của 

Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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; đồng thời tiếp tục thực hiện 

Kế hoạch sơ kết Chỉ thị này. 

Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với 

những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Khẩn trương tổ chức triển khai Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập 

khi Chính phủ ban hành. 

- Tập trung hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, 
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dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành 

Thanh tra. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 

theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ 

với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc 

tham nhũng.  

- Tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC. 

- Tiếp tục thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, đảm 

bảo phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của đại dịch Covid- 19.   

- Xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của 

Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10. 

4. Thực hiện các đề án xây dựng pháp luật và một số công tác khác 

- Tiếp tục chuẩn bị cho việc xây dựng dự thảo Luật thanh tra sửa đổi khi 

Quốc hội nhất trí đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2021 của Quốc hội. 

- Hoàn thiện dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập, Đề án Xây 

dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, Đề án Nâng cao 

năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan 

quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; phòng ngừa, phát hiện và xử lý những 

hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp 

nhà nước. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về 

khiếu nại, tố cáo; đồng thời hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan theo Kế hoạch xây dựng thể chế 2020.  

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác
51

 theo kế hoạch, xây dựng 

ngành Thanh tra tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản 

lý nhà nước và với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các 

quy định, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ngành Thanh tra: Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính 

phủ; khen thưởng kịp thời, thiết thực, động viên cán bộ toàn ngành thi đua, phấn 

đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng 75 

năm Ngày thành lập Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020)./. 

  

THANH TRA CHÍNH PHỦ 
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 Tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hành chính, quản 

trị, tham mưu, tổng hợp ... 


