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Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Căn cứ Nghị quyết và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của ngành Thanh tra tỉnh năm 2022.
Thanh tra tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động với nội dung: Nâng
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để tổ chức thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, bảo đảm đúng chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành trong triển
khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ toàn diện, thường
xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cơ quan; gắn với việc triển
khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
1. Công tác thanh tra
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Thanh tra kinh tế - xã hội và
phòng, chống tham nhũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo
đúng nội dung, tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra.
- Triển khai thanh tra đột xuất, chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra
Chính phủ và của Tỉnh.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
- Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo
số 121/TB-UBND ngày 30/12/2020, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên hệ làm việc với doanh nghiệp
khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra,
gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,
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kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán.
2. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, KN-TC và
thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC.
- Tập trung giải quyết đúng pháp luật có chất lượng và khả thi các vụ việc
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và được giao; chú trọng xem xét, giải quyết
kịp thời các vụ việc KN-TC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở.
- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức
tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục
tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Tăng cường thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân,
khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương,
của Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…
- Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là việc
hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan Nhà
nước (trừ những nội dung bảo vệ bí mật Nhà nước), gắn với cải cách thủ tục
hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng
chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phát huy vai trò trách nhiệm của
xã hội trong phòng chống tham nhũng.
- Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác
thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra làm rõ các thông tin
liên quan các hành vi tham nhũng; thông qua thanh tra trách nhiệm người đứng
đầu, giải quyết đơn tố cáo góp phần ngăn chặn, phòng chống tham nhũng.
4. Công tác xây dựng ngành
- Tập trung nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp
công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để phát hiện chồng
chéo, không phù hợp, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bảo
đảm sự thống nhất của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực
hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy
ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đủ số lượng, chất lượng, nhằm đảm bảo thực
hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
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19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây
dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt
chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo của
cấp trên. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, không để
chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra.
2. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những lĩnh vực dư
luận xã hội quan tâm nhiều, dễ xẩy ra sai phạm; Thực hiện giải quyết đơn thư
đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định theo đúng quy định pháp luật và phù
hợp với thực tiễn.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, nhất là
thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Chú trọng đánh giá, rút kinh nghiệm sau
mỗi cuộc thanh tra và giải quyết đơn thư.
4. Giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, không để xảy ra tham nhũng,
tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức ngành Thanh tra chịu trách
nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình, kế hoạch
hành động này.
2. Trên cơ sở các nội dung Chương trình, kế hoạch hành động này, căn cứ
nhiệm vụ được giao, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (c/đ);
- Trưởng các phòng chuyên môn (t/h);
- Thanh tra các Sở, ngành (t/h);
- Thanh tra cấp huyện (t/h);
- Lưu: VT, CVP,TH.

CHÁNH THANH TRA

Trần Quang Ứng
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