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KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023 
 

 

 Thực hiện Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Văn bản 

số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng 

dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; Văn bản số 539/TTr-KTXH ngày 

24/10/2022 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Thanh tra huyện xây dựng Kế 

hoạch thanh tra năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ của ngành thanh tra: 

Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

theo quy định và đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Ninh 

Bình và các chương trình, kế hoạch chung của Huyện ủy, UBND huyện đề ra. 

2. Hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình 

hình hiện nay; bám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các 

ngành; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu 

ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. Tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước về thanh tra; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, 

tham nhũng. Tiếp tục đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất 

lượng hiệu quả hoạt động thanh tra, bảo đảm của cuộc thanh tra được thực hiện 

theo đúng quy định pháp luật. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao 

chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử 

lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng. 

3. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ 

việc đông người, phức tạp, kéo dài. 

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật, chủ trương, Nghị 

quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân 

huyện. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử 

lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, triển khai các quy định về kiểm soát tài 

sản, thu nhập theo quy định pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát 

huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 

1. Công tác thanh tra 
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1.1. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật:  

 a. Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng 

cơ bản: 

  - Đối với một số công trình do UBND xã Yên Từ làm chủ đầu tư. Thời kỳ 

thanh tra: Từ năm 2018 đến năm 2022 và thời kỳ có liên quan. 

Thời gian dự kiến tiến hành thanh tra: Quý II, năm 2023. 

- Đối với một số công trình do UBND xã Yên Thắng làm chủ đầu tư. Thời 

kỳ thanh tra: Từ năm 2018 đến năm 2022 và thời kỳ có liên quan. 

Thời gian dự kiến tiến hành thanh tra: Quý III, năm 2023. 

 b. Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và các khoản thu khác 

tại Trường Tiểu học Yên Lâm.  

Thời kỳ thanh tra: Năm 2022 và thời kỳ có liên quan. 

 Thời gian dự kiến tiến hành thanh tra: Quý I, năm 2023. 

 1.2. Thanh tra trách nhiệm: 

 Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng: 

- Đối với UBND xã Yên Thành. Thời kỳ thanh tra: Năm 2022 và thời kỳ có 

liên quan. 

Thời gian dự kiến tiến hành thanh tra: Quý IV năm 2023. 

- Đối với UBND thị trấn Yên Thịnh. Thời kỳ thanh tra: Năm 2022 và thời kỳ 

có liên quan. 

Thời gian dự kiến tiến hành thanh tra: Quý II năm 2023. 

 1.3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra do 

Thanh tra huyện ban hành năm 2022.  

Thời gian thực hiện: năm 2023. 

 1.4. Thực hiện thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của 

Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện (nếu có). 

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

- Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các 

Nghị định, Thông tư 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; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ 

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

kéo dài; Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài… Tăng cường trao đổi, phối hợp 

trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan, đơn vị 

tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc 

đông người, phức tạp. 



 

 

  

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tham mưu 

UBND huyện xử lý, giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - 

xã hội. 

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quyết định giải quyết đơn khiếu nại, 

kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, 

hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tham mưu UBND huyện ban 

hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện 

Yên Mô năm 2023. 

- Tham mưu UBND huyện phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc 

tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm 

tham nhũng. 

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng. Theo dõi việc phát hiện, xử lý các vụ án tham 

nhũng, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo 

chức năng, nhiệm vụ ngành thanh tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thanh tra huyện bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Huyện 

ủy, UBND huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 

2023. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá 

trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

- Chánh Thanh tra huyện và cán bộ, công chức thanh tra căn cứ Kế hoạch 

thanh tra năm 2023 thực hiện theo đúng Kế hoạch đã đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra huyện Yên Mô, 

kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo, công chức Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHÁNH THANH TRA 

 
Vũ Văn Thể 
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