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KẾT LUẬN
của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban Lãnh đạo
với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2020
Vào lúc 9 giờ ngày 09/6/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh
đạo Cơ quan với Trưởng phó các phòng định kỳ tháng 6/2020.
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 6/2020
Các nhiệm vụ theo kế hoạch và các công việc thường xuyên cơ bản đảm bảo
tiến độ; báo cáo các phòng đã thể hiện các công việc cụ thể đạt được, những hạn chế
và xác định những việc trọng tâm trong tháng 7/2020; cách báo cáo có điều chỉnh
tương đối sát thực tế hơn.
II. Những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong
tháng 7/2020
Đây là thời điểm đầu quý III,
- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế:
Báo cáo Phòng 3 chưa sắc, gọn, nhận xét đánh giá nêu lại nội dung kết quả đạt
được, đánh giá các việc hạn chế chưa toàn diện, sát thực tế; phương hướng về đôn đốc
thực hiện KLTT chưa xác định cụ thể số vụ việc, các nội dung cần tập trung; báo cáo
các đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, tham mưu trả lời giải trình, khiếu nại…
chưa đạt yêu cầu, không chặt chẽ dẫn đến mất nhiều thời gian xem xét hoàn chỉnh,
qua xem xét khiếu nại có nội dung KLTT chưa đảm bảo căn cứ, xác định trách nhiệm
chưa đúng; công tác tổng hợp báo cáo chưa sắc gọn, phương pháp tổng hợp chưa khoa
học; công tác thi đua khen thưởng chưa thay đổi cách làm, thông tin, báo cáo chậm;
hành chính quản trị chưa bao quát toàn diện.
- Ngoài các nhiệm vụ theo báo cáo các phòng đã nêu, tập trung các nhiệm vụ
sau:
+ Công tác thanh tra: công khai kết luận thanh tra đúng thời gian quy định; tiếp
tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc thanh tra gắn với tham mưu ban hành kết luận
thanh tra; nhân sự các đoàn thanh tra chuẩn bị triển khai đề nghị lãnh đạo các phòng,
lãnh đạo phụ trách khối tham gia ý kiến để làm tập trung sâu hơn về nội dung thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo kế hoạch; về kiểm tra nghiệp các phòng
chọn nội dung sát, gọn, cụ thể để trao đổi trong họp giao ban quý với các cơ quan
thanh tra.
+ Công tác xử lý sau thanh tra: tiếp tục rà soát, theo dõi thực hiện chặt chẽ, có
hiệu quả hơn.

+ Tình hình đông người: tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương,
ngành nắm chắc, kịp thời diễn biến các vụ việc khiếu kiện đông người, tham mưu biện
báp xử lý kịp thời, sát hợp, không để xảy ra điểm nóng.
+ Công tác phòng, chống tham nhũng: tập trung tổng hợp, tham mưu đánh giá
PCTN năm 2019 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; tham mưu nhân sự triển
khai thanh tra trách nhiệm; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến
nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh năm
2019.
+ Công tác văn phòng: khắc phục các hạn chế đã chỉ ra trong tham mưu thực
hiện công tác thi đua; theo dõi, phản ánh đầy đủ, kịp thời về bảo hành trụ sở để xử lý
đồng bộ; hành chính quản trị phải bao quát, toàn diện hơn; tổng hợp đề xuất định
hướng kế hoạch thanh tra năm 2021; tham mưu đào tạo theo kế hoạch năm đã đề ra và
chuẩn bị kế hoạch năm 2021; phối hợp tham mưu khen thưởng thường xuyên, đột xuất
kịp thời, đúng quy định; rà soát, đánh giá từng vị trí để có phương án bố trí phù hợp
hơn theo hướng sâu một việc, biết nhiều việc để đảm bảo tính kế thừa, đồng thời khắc
phục sự xơ xứng.
+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tốt hơn, kịp thời cảnh báo,
nhắc nhở về những biểu hiện, thông tin, dư luận không hay; đấu tranh phản bác những
suy nghĩ, nhận thức lệch lạc; trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ tuyệt đối không để
xảy ra việc thiếu khách quan, không công khai, minh bạch.
Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện
nghiêm túc Kết luận này./.
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