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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 6/2019 

 

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/6/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao 

giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019. 

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 6/2019  

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra; 

Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến tích cực; Công 

tác tổng hợp của Văn phòng có chuyển biến. 

 Tuy nhiên, vẫn còn có nội dung chưa đạt như: Kiểm tra nghiệp vụ chưa thể hiện 

đánh giá được, chưa được; công tác đôn đốc, thực hiện kết luận thanh tra chưa chặt 

chẽ, yêu cầu báo cáo rà soát năm 2018, báo cáo kết quả khắc phục việc thực hiện 

KLTT còn chậm; Cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ, 

tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ năm 2019 cho các ngành chậm; đăng ký 

sáng kiến chậm, không tập trung. 

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019 

1. Về công tác thanh tra hành chính  

Đẩy nhanh tiến độ 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, 

quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu, kết thúc đúng thời gian, báo cáo và 

tham mưu Kết luận chất lượng; Triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra 

trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và 

các quyết định thu hồi; Kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất 

là những tồn tại, hạn chế. 

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp 

các ngành, địa phương tham mưu xử lý dứt điểmvụ bà Huệ và các trường hợp mới 

phát sinh ở Ban TCD Hà Nội; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời 

gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại 

báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định. 

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

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin 

các vụ việc tham nhũng, yêu cầu các địa phương, đơn vị cung cấp bổ sung tài liệu 

kiểm trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra tham nhũng để hoàn chỉnh trình UBND 

tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đúng quy định; khẩn trương tham mưu khắc 



phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ 

trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, 

chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 

2017. 

- Khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và 

báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; Phải xác định cụ 

thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm 

điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định;  

  - Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp 

tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.  

4. Công tác Văn phòng 

Báo cáo sơ kết 6 tháng về thi đua Cụm, Khối đạt yêu cầu, các phòng chuẩn bị 

nội dung cần chia sẻ trong sơ kết Cụm; 02 việc chậm trễ trong văn phòng và 01 việc 

do phòng nghiệp vụ trễ qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xem 

xét nguyên nhân, trách niệm để chấn chỉnh; tiếp tục tìm hiểu năng lực một số nhân sự 

xin chuyển đến; các sáng kiến đã thống nhất việc đăng ký cần tập trung thực hiện có 

hiệu quả; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành; 

chuẩn bị nội dung họp giao ban quý II, 6 tháng; kiểm tra các điều kiện, chuẩn bị 

chuyển về trụ sở mới xây chậm nhất ngày 21/6/ 2019. 

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện 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) 

 

 

           

CHÁNH THANH TRA 
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