
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 3176 /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đức Thọ, ngày  09  tháng 12 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Công tác thanh tra năm 2021 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa 29; Kế hoạch 

phát triển Kinh tế - Xã hội của Uỷ ban nhân dân huyện; 

Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện Đức Thọ xây 

dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn 

bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, nhiệm vụ của Cấp ủy, chính quyền 

huyện giao trên các lĩnh vực như sau: 

Tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội 

tại các cơ quan đơn vị, UBND xã, thị trấn, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài 

chính - ngân sách, đầu tư xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, giao đất, 

khai thác TN-KS, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã 

hội tại địa phương. 

Thanh tra việc quản lý sử dụng và quyết toán các chương trình, Đề án phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, việc tiếp nhận quản lý sử dụng vốn 

CTMTQG XDNTM. 

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn;  

Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công 

tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, 

an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. 

Thanh tra các chuyên đề, nội dung vụ việc theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh 

và Cấp ủy, chính quyền huyện.  

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính 

Tổ chức thanh tra 05 cuộc, cụ thể: 
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Thanh tra công tác quản lý Tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử 

dụng kinh phí xây dựng chương trình mục tiêu QGXDNTM tại xã Trường Sơn, 

Liên Minh và Quang Vĩnh. 

Triển khai thanh tra các chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và UBND 

huyện giao như: thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua 

sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại 

Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ. 

Thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại xã Tùng Châu, Thanh Bình Thịnh, Đức 

Đồng. 

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC 

thuộc thẩm quyền đúng thời gian đạt trên 95%, tuyệt đối không để phát sinh điểm 

nóng khiếu kiện đông người, phục vụ tốt cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Luật Tố cáo năm 

2018, Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp 

tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách pháp luật trong việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 

14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao 

hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 12/CT-UBND 

ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy 

định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực 

tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh 

tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, 

phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 76/KH-TCTm ngày 02/5/2019 của Tổ công tác 

theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông 

người, phức tạp, kéo dài. 
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- Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích 

cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 

2018; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo có hiệu lực 

ngày 28/5/2019 và Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân năm 2013, 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 07/2014/TT-

TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

phản ánh của công dân. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời các quyết 

định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đặc biệt là những vụ 

việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh thuộc trách nhiệm quản 

lý nhà nước của cấp huyện, xã. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm theo 

đúng quy định Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính 

phủ và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh theo quy định. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng: 

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ 

Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát 

kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án 

tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg 

ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 

gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Luật phòng, 

chống tham nhũng 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN; các Thông 

tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai 

thực hiện nghiêm túc Chương trình, Kế hoạch PCTN; Kế hoạch tự đánh giá công 

tác PCTN thường niên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Quán triệt thực hiện nghiêm túc 

các nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 
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kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN, nắm bắt và xử lý 

các thông tin để phát hiện tham nhũng trên các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về 

PCTN năm 2021 trên địa bàn huyện theo yêu cầu tại Kế hoạch số 266/KH-UBND 

ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Tham mưu cho UBND huyện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng; về chuyên môn kê khai tài sản thu nhập năm 2020.  

Lồng ghép thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được 

UBND huyện phê duyệt, các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu để 

phát hiện và phòng ngừa tham nhũng. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra: 

Tập trung đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm toán, 

các Kết luận, Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn 

đấu thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực. 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý kết quả sau thanh tra cả về xử lý 

hành chính và kinh tế; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng và cả năm theo quy định. 

5. Công tác đào tạo, xây dựng lực lượng: 

Bố trí cán bộ, công chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thanh 

tra theo quy định.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Dự kiến thời gian triển khai kế hoạch như sau: 

Quý I: Thanh tra tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng 

kinh phí xây dựng chương trình mục tiêu QGXDNTM tại xã Liên Minh. 

Quý II: Thanh tra Tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử 

dụng kinh phí xây dựng chương trình mục tiêu QGXDNTM tại xã Trường Sơn. 

Thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, 

Luật Phòng, chống tham nhũng tại xã Tùng Châu. 
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Quý III: Thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng ở xã Thanh Bình Thịnh, Đức 

Đồng.  

Thanh tra công tác quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư XDCB, sử dụng 

kinh phí xây dựng chương trình mục tiêu QGXDNTM tại xã Quang Vĩnh. 

Quý IV: Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua 

sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại 

Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ. 

Kiểm tra đôn đốc các đơn vị chấp hành các kết luận, quyết định sau thanh 

tra, kiểm tra, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo tinh 

thần Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc 

thực hiện kết luận thanh tra.  

Ngoài ra Cơ quan UBKT- Thanh tra huyện sẽ phối hợp với các Phòng, ban 

ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất trên các lĩnh vực, các chuyên đề, nội 

dung theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và Cấp ủy chính quyền huyện. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Cơ quan 

UBKT-Thanh tra huyện Đức Thọ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đơn vị được thanh tra; 

- Lưu: Cơ quan UBKT-TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 

 

 

 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-12-14T16:33:05+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-12-14T16:33:31+0700




