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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp 

giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh 

 

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp Thanh tra 

tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp giao 

ban quý III năm 2019 của ngành  thanh tra Tây Ninh. 

Tham dự buổi họp có 37 công chức là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng 

thuộc Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Ti p công dân tỉnh, Thanh tra các s , 

huyện, thành phố. 

Qua báo cáo tóm tắt k t quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, phát biểu thảo luận, đồng chí 

Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị k t luận các nội dung 

như sau: 

1. Về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 

Công tác thanh tra hành chính đã triển khai đạt 83% theo k  hoạch, không 

để xảy ra việc thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp; ti p 

công dân của người đứng đầu ti p tục được quan tâm, gắn với giải quy t khi u 

nại, tố cáo, kịp thời xem xét đối thoại giải quy t các vụ việc tại cơ s , không 

phát sinh khi u nại đông người mới và điểm nóng; công tác phòng, chống tham 

nhũng ti p tục được đẩy mạnh, có k t tích cực. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số thi u sót, hạn ch  như sau: 

- Công tác thanh tra hành chính: Đ n thời điểm báo cáo, vẫn còn một số 

đơn vị triển khai các cuộc thanh tra theo K  hoạch còn chậm, chất lượng một số 

cuộc thanh tra còn hạn ch , tỷ lệ thu hồi thấp; việc thi hành k t luận thanh tra 

chưa đạt yêu cầu, nhất là kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan, phải 

kiểm điểm nhiều lần, thi u nghiêm túc;  

- Công tác giải quy t khi u nại, tố cáo: Giải quy t quá thời hạn quy định 

nhiều, có 70/112 vụ giải quy t quá hạn (chi m tỷ lệ 63%); 

- Việc triển khai, sử dụng hệ thống cơ s  dữ liệu quốc gia về khi u nại, tố 

cáo đã được tập huấn, hướng dẫn nhiều lần nhưng đ n nay một số địa phương, 

s , ngành vẫn chưa thực hiện việc nhập liệu hoặc thực hiện còn chậm, không 

đầy đủ, đúng quy định; 

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Việc theo dõi các vụ án tham nhũng 

chưa chặt chẽ; việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra các vụ 

việc, vụ án còn chậm; công tác phối hợp nắm thông tin, cung cấp thông tin về 

tham nhũng và xử lý tham nhũng giữa các cơ quan, địa phương có vụ việc phát 

sinh chưa chặt chẽ, chưa kịp thời; 



- Công tác quản lý, điều hành: Về cơ bản đa số đều đảm bảo theo thời gian 

quy định, tuy nhiên, chất lượng còn nhiều hạn ch , còn sai sót nhiều, nhất về 

công tác báo cáo ti p công dân, giải quy t KNTC.  

 2. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm  2019 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 cuối năm 2019, đề nghị các phòng nghiệp vụ 

Thanh tra tỉnh, Thanh tra các s , huyện, thành phố, cần tập trung lãnh đạo, thực 

hiện các nội dung sau: 

- Về công tác thanh tra: Đề nghị các cơ quan, đơn vị có cuộc thanh tra chưa 

triển khai thực hiện, chưa k t thúc và ban hành k t luận thanh tra cần quan tâm 

khẩn trương hoàn thành theo k  hoạch trong tháng 10, nhất là khối thi đua 

huyện để việc tổng k t công tác thi đua năm nay sớm hơn.  

Để ti p tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của k t luận thanh tra, 

Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị để đánh giá k t quả chuyên đề “một số kinh 

nghiệm về nâng cao chất lượng trong việc xây dựng k t luận thanh tra hành 

chính” được ban hành tại Công văn số 143/CĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Thanh 

tra tỉnh. 

Nắm chắc tình hình, bám sát định hướng công tác thanh tra để xây dựng k  

hoạch thanh tra năm 2020 sát thực t . 

Tập trung thực hiện tốt cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ 

bảo hiểm y t , mua sắm trang thi t bị y t  và vật tư y t , đấu thầu thuốc chữa 

bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; 

- Về ti p công dân, giải quy t khi u nại, tố cáo: Đề nghị các đơn vị báo cáo 

công tác ti p công dân của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn định kỳ sát thực 

t  để phục vụ cho việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân theo 

Điều 59 và báo cáo Ban dân Nguyện. 

Giải quy t đơn còn quá hạn nhiều, vì vậy, cần xác định trách nhiệm tham 

mưu, khắc phục được những thi u sót do chủ quan; đề nghị Ban Ti p công dân 

tỉnh, Thanh tra S  Tài Nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu khắc phục 

việc giải quy t đơn quá hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Việc thi hành quy t định giải quy t khi u nại, tranh chấp có hiệu lực: Đề 

nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa, đồng thời, đề 

nghị Thanh tra S  Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đôn đốc tổ chức thực 

hiện các quy t định giải quy t tranh chấp, tránh để tồn động nhiều, kéo dài. 

Về việc thực hiện phần mềm khi u nại, tố cáo của Thanh tra chính phủ phải 

nghiêm túc, nhất là cấp huyện. Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh ti n hành kiểm 

tra ki n nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc trách nhiệm của người đứng 

đầu nơi chưa chấp hành đúng quy định này; 

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ti p tục nghiên cứu, nắm chắc 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nắm chắc các vụ việc, vụ án tham 

nhũng, đánh giá sát tình hình có hay không hành vi tham nhũng vặt, nhất là bộ 

phận, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc và có quan hệ thường xuyên với người 

dân, doanh nghiệp trong giải quy t công việc; về xử lý trách nhiệm người đứng 

đầu còn chậm, vì vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương trong thời gian chờ bản án 

có hiệu lực thì cần yêu cầu những người có liên quan giải trình, khi bản án có 



hiệu lực thì ti n hành kiểm điểm để xử lý trách nhiệm những người đứng đầu 

theo quy định; 

- Về quản lý điều hành: Cuối năm, đề nghị các đơn vị, địa phương quan 

tâm đánh giá công chức, kiểm điểm đảng viên nghiêm túc để có chuyển bi n 

mạnh mẽ hơn. Đối với các vị trí có nhiều sai sót, hạn ch  như đã nêu, nhất là 

công tác báo cáo để xảy ra sai sót lặp đi lặp lại nhiều lần cần xem xét đánh giá 

việc thực nhiệm vụ đúng quy định. 

Đề nghị Văn phòng Thanh tra tỉnh, các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra các s , 

ngành, huyện, thành phố, thực hiện nghiêm túc Thông báo k t luận này. 

Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời thông báo đ n 

Ban Ti p công dân tỉnh, Giám đốc các S , Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố bi t, để chỉ đạo, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                        
- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc các s ; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố (để chỉ đạo); 

- Chánh Thanh tra các s , huyện, thành 

phố (để thực hiện); 

- BTCD tỉnh; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, HS. 
    (Ti n) 

           CHÁNH THANH TRA 
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