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THÔNG BÁO 

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo  

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019 

 

Vào lúc 10 giờ ngày 10/4/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh 

đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019. 

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau: 

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019  

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập 

trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra, trong đó đã 

tập trung một số đầu việc lớn như (tham mưu: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, 

Chỉ thị 33-CT/TW, đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, 

báo cáo và công văn chỉ đạo thực hiện ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử 

lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP, …) 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cụ thể: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-

CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, tham mưu đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng 

cấp tỉnh năm 2018 do nhân sự mới, lúng túng gặp khó khăn; tham mưu báo cáo đánh 

giá cũng như công văn chỉ đạo tăng cường ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, 

xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP chưa đủ liều lượng, chưa có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa VP và phòng NV 3; báo cáo quý của ngành còn nội dung chưa đạt yêu cầu, 

nhất là công tác phòng, chống tham nhũng; tinh thần chủ động trong làm việc của 

công chức chưa cao nhất là các vị trí quản lý phòng, việc chuẩn bị triển khai các đoàn 

theo kế hoạch trong quý II còn chậm, một số việc đúng ra phải được chuẩn bị xong 

trong tháng 3; công tác pháp chế có quan tâm nhưng chưa xác định được trọng tâm 

trọng điểm; việc đăng ký giải pháp, sáng kiến năm 2019 chậm. 

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 5/2019 

Đây là thời điểm cuối tháng 4 và đầu quý II, ngoài những nội dung theo kế 

hoạch của các phòng, cần tập trung một số nội dung trọng tâm phải thực hiện trong 

tháng và nhiệm vụ có tính xuyên suốt trong năm cụ thể: 

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC:  

- Nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, quan trọng là phải 

đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất hợp lý;  

- Có biện pháp tác động tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực 

hiệu quả hơn, tập trung phân loại các quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định 

giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý 

nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh;  

2. Về công tác thanh tra hành chính:  

- Khẩn trương báo cáo đoàn thanh tra tại Bến xe khách và tham mưu Kết luận 

chặt chẽ. 



- Tập trung thực hiện các đoàn mới triển khai có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo 

nội dung theo kế hoạch đề ra. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế: 

- Tham mưu xong việc đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 

năm 2018; liên hệ với tỉnh có kết quả đánh giá cao về công tác này để học tập kinh 

nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh thực hiện hiệu quả hơn; 

- Thực hiện kết luận thanh tra: Gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, 

đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận 

của TTCP); 

 - Công tác pháp chế: Thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong 

tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có cách làm đơn giản có trọng 

tâm trọng điểm;  

- Cần tăng cường phối hợp để nắm thông tin kịp thời, sát tình hình, nâng cao 

chất lượng hơn trong tham mưu các báo cáo: Phòng, chống tham nhũng tham nhũng 

theo Điều 59 luật Hoạt động giám sát, trách nhiệm người đứng đầu, Chỉ thị 33-

CT/TW theo chỉ đạo BCSĐUB;  

4. Công tác Văn phòng: 

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót lọt, nhất là các việc có liên quan ảnh 

hưởng đến công tác thi đua khối, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục 

những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí bị trừ điểm trong thi đua năm 2018; báo cáo 

đăng ký giải pháp sáng kiến năm 2019; 

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-

UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây 

Ninh. 

- Các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; báo cáo công tác giải 

quyết KNTC theo Điều 59 Luật hoạt động giám sát; báo cáo ngành quý II kịp thời, 

chất lượng hơn. 

- Tham mưu tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần 

mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ. 

* Các phòng có công chức tập sự, lãnh đạo phòng trực tiếp hướng dẫn, định 

hướng, giúp đỡ cho các vị trí này, lãnh đạo phụ trách khối quan tâm hơn để có đánh 

giá sát và cụ thể trong từng nhiệm vụ với tinh thần xây dựng từng công chức đáp ứng 

yêu cầu trong tình hình mới.  

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng; 

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

 

 

           

     CHÁNH THANH TRA 
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