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KẾ HOẠCH 
Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội 

và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐTW, ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về tổng kết công tác rà soát các 

cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổng kết như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau hơn 06 năm thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó kiến nghị khắc phục 

những hạn chế, yếu kém, các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công 

tác thanh tra, kiểm toán và công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực 

hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. 

2. Việc tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và 

thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cần tiến hành tổng thể, toàn diện, 

nghiêm túc và theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nêu cao trách 

nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

II- NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác rà soát 

các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước trên địa bàn1. 

2. Về kết quả công tác rà soát. 

2.1. Kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội do thanh tra tỉnh, 

thanh tra sở, ngành, thanh tra huyện thực hiện: 

                                           
1. Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc 

thanh tra về kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 11/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức rà soát 

các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của 

kiểm toán Nhà nước; Công văn số 249-CV/TU, ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tổ chức 

rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước. 
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- Tổng số các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội đã rà soát/tổng số các cuộc 

thanh tra về kinh tế - xã hội (kể cả các cuộc thanh tra trước 01/7/2015 nhưng chưa 

xử lý dứt điểm các kiến nghị xử lý sai phạm). 

- Những vi phạm, thiếu sót đã được các đoàn rà soát phát hiện, kiến nghị xử lý: 

+ Các vụ, việc có dấu hiệu tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, 

chức vụ bị sót, lọt, bị bỏ qua (không kiến nghị khởi tố), không chuyển hồ sơ đến cơ 

quan điều tra giải quyết theo quy định; 

+ Các vi phạm của tổ chức, cá nhân không xử lý hoặc chưa thu hồi, khắc 

phục về kinh tế (lý do); 

+ Các vi phạm, khuyết điểm của đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh 

tra, người có thẩm quyền xử lý hoặc chỉ đạo xử lý (nếu có); 

+ Các vi phạm khác, biện pháp xử lý đã kiến nghị. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn rà soát: 

+ Tổng số vụ việc có dấu hiệu tội phạm do đoàn rà soát phát hiện, kiến nghị 

đã chuyển cơ quan điều tra, trong đó đã khởi tố (vụ/bị can), chưa khởi tố (vụ/bị 

can), lý do; 

+ Tổng số vụ việc có dấu hiệu tội phạm do đoàn rà soát phát hiện, kiến nghị 

nhưng chưa chuyển cơ quan điều tra, lý do. 

2.2. Kết quả rà soát việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ 

trên địa bàn: 

- Tổng số kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã rà soát/tổng số kết 

luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 

- Kết quả rà soát và kiến nghị của các đoàn rà soát. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị của các đoàn rà soát. 

2.3. Kết quả rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

trên địa bàn: 

- Tổng số báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã rà soát/tổng số báo 

cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn. 

- Số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

- Kết quả rà soát và kiến nghị của các đoàn rà soát. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn rà soát. 

3. Nhận xét, đánh giá chung về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài 

học kinh nghiệm. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rà soát các cuộc thanh tra 

kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới. 
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5. Kiến nghị, đề xuất: 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

- Về hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật. 

(Có đề cương Báo cáo và Biểu số liệu gửi kèm theo). 

III- ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Đối tượng tổng kết: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

2. Thời gian: 

- Số liệu thống kê việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kết luận 

của Thanh tra Chính phủ: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/12/2021. 

- Số liệu thống kê rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước: Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2021. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua 

Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 20/4/2022.  

2. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã 

hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo kết quả về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 20/4/2022. 

3. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng kết việc tham mưu thực hiện công tác rà 

soát; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về 

kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/4/2022, để xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương 

về PCTN, tiêu cực theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Thanh tra tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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