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KẾT LUẬN 

của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo  

với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2020 

 

Vào lúc 14 giờ ngày 11/5/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh 

đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2020. 

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau: 

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2020  

Tháng này do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đoàn thanh tra, 

các công việc thường xuyên cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. 

II. Những hạn chế cần chú ý và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 6/2020 
- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế: Tham mưu xử lý giải trình 

của BHXH, Sở Y tế, giải quyết khiếu nại đối với kết luận thanh tra đường và cầu Bến 

Đình chưa đạt yêu cầu dẫn đến chậm tiến độ ban hành kết luận thanh tra, giải quyết vụ 

việc không đúng thời gian quy định; hoạt động của đoàn thanh tra chưa chặt chẽ khoa 

học; đôn đốc quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực rất ít, vụ việc tồn đọng nhiều; 

đánh giá trong báo cáo của phòng thiếu cụ thể về hạn chế, hạn chế trong quý giống 

như trong tháng. 

- Nhiệm vụ cần tập trung: 

Phải đánh giá đúng, đủ các hạn chế, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm 

đối với các hạn chế, có biện pháp khắc phục, không để lập lại các sai sót, đối với 

những nội dung đòi hỏi có thời gian nhất định thì phải xác định lộ trình phấn đấu, có 

chuyển biến rõ nét.  

Các phòng tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, 

chủ động tham mưu xử lý các công việc phát sinh đúng thời gian và đạt yêu cầu. 

+ Công tác thanh tra: Các cuộc thanh tra chuẩn bị kết thúc lãnh đạo đoàn phải 

chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hơn để báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra đạt yêu cầu.  

+ Công tác xử lý sau thanh tra: Cần chủ động trong việc tham mưu đề nghị các 

ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện KLTT KT-XH năm 2019 để chuẩn bị 

cho việc tham mưu báo cáo rà soát chặt chẽ. 

+ Giám sát đoàn thanh tra: Cần phải quan tâm sâu sát, chặt chẽ hơn theo đúng 

quy định. 

+ Tình hình đông người: Tăng cường phối hợp với các địa phương, ngành để 

nắm diễn biến kịp thời các vụ việc có mầm móng khiếu kiện đông người. 

 Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải 
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thay đổi biện pháp cách làm đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công 

chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./. 
 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Tất cả CC; 

- Đăng Trang thông  

tin điện tử cơ quan; 

- Lưu: VT, HS.  
                      (M.An) 
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