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KẾT LUẬN 

Cuộc họp giao ban tháng 10/2021 

 

Ngày 11/10/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với 

Trưởng các phòng định kỳ tháng 10/2021 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung 

như sau: 

1. Thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2021  

Các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Kết luận giao 

ban tháng 9 đề ra và các nhiệm vụ phát sinh, thường xuyên theo chỉ đạo, đảm bảo 

tiến độ. Tuy nhiên, còn nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra nhưng chưa thực hiện hoặc 

thực hiện chưa đạt yêu cầu, điển hình như: 

(1) Kết luận thanh tra của cấp huyện chưa đảm bảo kết cấu như: chưa đánh 

giá tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm; chưa nêu quyền và nghĩa vụ của 

đối tượng thanh tra; nội dung thanh tra chưa đúng trọng tâm, trọng điểm;… nhưng 

kiểm tra chưa chỉ ra;  

(2) Báo cáo thi đua Cụm mặc dù đã có trao đổi nội dung nhưng các vị trí 

tham mưu không thực hiện, cách báo cáo chưa nêu được những điểm nổi bậc trong 

thi đua như về sáng kiến cải tiến, phong trào thiết thực mà chỉ trình bày như báo 

cáo hoạt động chuyên môn; 

(3) Việc thực hiện hồ sơ hết tập 03 công chức tập sự chậm, chưa có chủ động 

của người hướng dẫn, tổ chức cơ quan; báo cáo của công chức tập sự, người hướng 

dẫn đánh giá chưa đúng trọng tâm yêu cầu; 

(4) Báo tháng của Phòng nghiệp vụ 2, cách báo cáo nhận xét chưa đi vào 

trọng tâm cần quan tâm, không phản ánh được nội dung cơ bản; lặp lại vấn đề khó 

khăn. 

Từng khối, phòng, cá nhân cần liên hệ để khắc phục nghiêm túc. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021  

Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục phức tạp nên cần có biện pháp 

thích hợp để không ảnh hưởng đến tiến độ các nội dung trọng tâm, nhất là các cuộc 

thanh tra. 

Ngoài các nhiệm vụ trong báo cáo các phòng đã đề ra, tập trung các nhiệm 

vụ sau: 

(1) Công tác thanh tra 

- Đẩy nhanh tiến độ Đoàn thanh tra Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi 

Bà Đen và Đoàn 03 Dự án, xem xét xử lý một cách chặt chẽ, xác định trách nhiệm 

từng giai đoạn. 
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- Về kế hoạch thanh tra năm 2022 do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức 

tạp nên số lượng không quá 06 cuộc. Nội dung cần quan tâm là việc chi cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; các dự án ngành giáo dục; thanh tra trách nhiệm 

Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, ngoài ra chọn điểm nào khác; cuộc thanh tra 

tại UBND huyện Châu Thành chưa thực hiện trong năm 2021; có thể đưa nội dung 

các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài vào kế hoạch 2022. 

- Kiểm tra kết luận thanh tra cần quan tâm đánh giá sâu theo các nội dung 

Chuyên đề để khắc phục hạn chế như đã nêu trên. 

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

- Tiếp tục quan tâm tỷ lệ giải quyết KNTC theo kế hoạch đề ra và tỷ lệ tổ 

chức thi hành quyết định có hiệu lực, tham mưu văn bản đôn đốc cụ thể.  

- Đề án Tiếp công dân khi UBND tỉnh thông qua thực hiện các nội dung tiếp 

theo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Số liệu tiếp công dân định kỳ phải phân biệt rõ theo từng cấp xã, huyện, 

tỉnh báo cáo cho sát, kịp thời; cần xem lại về trùng ngày nghỉ lễ có được tính đương 

nhiên không phải tiếp hay phải bố trí tiếp ở ngày khác để đảm bảo số lần tiếp theo 

quy định của từng chủ thể. 

 (3) Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện KLTT; pháp chế 

Chuẩn bị nội dung chấm điểm Bộ chỉ số năm 2021 trên cơ sở rà soát khắc 

phục các hạn chế năm 2020. Lãnh đạo khối, công chức Phòng 3 nắm chắc từng vụ 

việc vụ việc, vụ án tham nhũng trong tháng. Tiếp tục rà soát tham mưu đôn đốc xử 

lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra tham nhũng, kiến nghị những trường 

hợp xử lý sai. 

 Tham gia Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội sắp tới, cần quan 

tâm nội dung việc thực hiện kiến nghị của các năm trước.  

Tham mưu UBND tỉnh triển khai các thông tư của Tổng Thanh tra Chính 

phủ mới ban hành, sẽ có hiệu lực trong tháng 11/2021 về thanh tra, tiếp công dân, 

phân loại xử lý đơn,… 

 (4) Công tác Văn phòng 

- Ban chỉ đạo, Tổ Covid-19 Cơ quan tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan; 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi các nội dung khắc phục hạn chế trong thi đua còn 

nội dung gì cần quan tâm thực hiện, thời gian nào phải xong; 

- Tiếp tục rà soát chuẩn bị dần các bảng điểm thi đua, theo dõi đôn đốc thực 

hiện các tiêu chí quy định; 

- Thực hiện kịp thời việc xây dựng và cập nhật quy trình điện tử các TTHC 

ngành vừa ban hành công bố lên Hệ thống một cửa tập trung, Cổng Dịch vụ công 

của tỉnh một cách linh hoạt, không quá cầu toàn; 

- Tham mưu báo cáo thi đua Khối tổng hợp phải có chuyển biến, khắc phục 

các điểm chỉ ra tại báo cáo thi đua Cụm. Tham mưu văn bản nhắc việc đăng ký 

sáng kiến thi đua của cá nhân để thực hiện kịp thời; 



3 

 

- Nghiên cứu việc đánh giá Công chức, chất lượng đảng viên năm nay có 

nội dung gì mới tham mưu cho đạt theo yêu cầu văn bản, đồng thời trên cơ sở khắc 

phục nội dung nào chưa đạt của năm rồi; 

- Công tác tổ chức khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm 03 công chức tập 

sự; hồ sơ thủ tục bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng. 

 (4) Quản lý điều hành 

- Tinh thần làm việc cần nhanh, gọn đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử, đối 

với các công việc đơn giản cần xử lý sớm để kết thúc theo dõi việc; 

- Các vị trí quản lý phòng được phân công đã lâu chưa tiếp cận đáp ứng yêu 

cầu đề ra thì phải dành nhiều thời gian tập trung nghiên cứu để nhanh thích ứng. 

Lãnh đạo, quản lý cần nâng cao vai trò chỉ đạo, dẫn dắt về chuyên môn nghiệp vụ 

cho công chức thuộc trách nhiệm quản lý của mình; 

- Tiếp tục tập trung khắc phục hiệu quả các hạn chế năm 2020 đã có biện 

pháp, lộ trình cụ thể và các hạn chế nêu trên, nêu rõ kết quả đã khắc phục được gì, 

nếu chưa cần xác định đúng nguyên nhân, nhiệm vụ tiếp tục cần phải làm cụ thể; 

- Hoàn thành sáng kiến CCHC về dữ liệu kiểm soát tài sản thu nhập, đảm 

bảo đạt yêu cầu gửi UBND tỉnh; 

- Các phòng xem xét chỉnh lại cách báo cáo tại cuộc họp giao ban này đã chỉ 

ra; 

- Từng vị trí cần chủ động, tích cực đầu tư, sáng tạo trong thực hiện nhiệm 

vụ. Lãnh đạo khối quan tâm sâu sát nhiệm vụ phòng phụ trách, ít nhất 1 tháng phải 

dự họp cùng phòng 1 lần. 

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện 

nghiêm túc Kết luận này./. 
 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Tất cả CC; 

- Lưu: VT, HS.  
                      (Kiều) 

 

 

       

CHÁNH THANH TRA  
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