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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra tháng 2 và
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được phê duyệt và sự chỉ đạo
của cấp có thẩm quyền, trong tháng 02 năm 2019, cán bộ, Thanh tra viên ngành
Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả sau:
I. CÔNG TÁC THANH TRA
1. Thanh tra hành chính:
Tổng số cuộc mới triển khai thực hiện trong tháng 02/2019 là 06 cuộc (có
02 cuộc đột xuất), giảm 01 cuộc so với cùng kỳ (lũy kế từ đầu năm là 15 cuộc,
trong đó 12 cuộc theo kế hoạch và 03 cuộc đột xuất). Nội dung: Thanh tra việc
thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực tài chính,
đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện
pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; về
tiến độ: các Đoàn thanh tra đang tiến hành nghiệp vụ.
Trong tháng 02/2019, đã công khai 02 kết luận thanh tra qua thanh tra
phát hiện sai phạm với tổng số tiền 80,3 triệu đồng và kiến nghị thu hồi nộp
ngân sách nhà nước; xác lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận số CT03881 ngày
21/7/2015; kiến nghị họp rút kinh nghiệm 34 cá nhân.
Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh công khai kết luận 01 đoàn và hoàn
chỉnh kết luận 01 đoàn năm 2018 chuyển sang, báo cáo kết quả thanh tra 02
đoàn, tiếp tục thực hiện 02 đoàn trong kế hoạch năm 2019, cụ thể:
- Tiếp tục tiến hành nghiệp vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp
luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về lĩnh
vực giáo dục, tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và Dự án nâng cấp đô
thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho; thanh tra
việc chấp hành pháp luật về hoạt động tài chính và mua sắm tài sản, trang thiết
bị y tế tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
- Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật và trách nhiệm quản
lý nhà nước của các sở ngành, UBND các cấp về đăng ký kinh doanh, cấp phép
hoạt động; sử dụng đất, bảo vệ môi trường; xây dựng và chấp hành pháp luật
trong hoạt sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thuần TTG, xã Tam Hiệp,
huyện Châu Thành; Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất đã cấp cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

- Hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp
luật trong hoạt động tài chính của Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.
- Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
UBND phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy. Qua thanh tra, kiến nghị Sở Tài nguyên
và Môi trường xác lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận số
CT03881 ngày 21/7/2015 do UBND tỉnh cấp cho UBND phường Nhị Mỹ, thị xã
Cai Lậy.
2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:
Đã triển khai 261 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 902 tổ chức, cá nhân,
giảm 36 cuộc so với cùng kỳ. Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Bảo vệ công
trình giao thông, trật tự vận tải, trật tự đô thị, kinh doanh vận tải hành khách;
phát hành lịch; đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản;
hành nghề luật sư; chấp hành quy định về tiếng ồn, pano quảng cáo, tổ chức các
lễ hội; việc xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng; vệ sinh an
toàn thực phẩm trong dịp tết; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống
cây trồng, thức ăn chăn muôi, thuốc thú y, phòng, chống dịch bệnh, kinh doanh
động vật và sản phẩm động vật;…
Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 783 trường hợp vi phạm, các vi
phạm chủ yếu về trật tự vận tải đường bộ, đường thủy; kinh doanh phân bón,
thuốc thú y không đạt chất lượng, sản phẩm không đạt an toàn vệ sinh thực
phẩm; xử lý khí thải lò không đạt quy chuẩn môi trường, khai thác cát làm vật
liệu xây dựng thông thường không giấy phé,.… Đã nhắc nhỡ 570 vụ, chuyển cơ
quan có thẩm quyền xử lý 148 vụ, đã ban hành 65 quyết định xử phạt vi phạm
hành chính với tổng số tiền xử phạt 328,8 triệu đồng.
II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân:
a) Kết quả tiếp công dân: Trong tháng 02/2019, số lượt công dân đã tiếp
là 259 lượt với 278 người, tăng 36 lượt so với cùng kỳ, gồm tiếp thường xuyên:
185 lượt với 202 người, tổng số có 157 vụ việc (vụ việc cũ 29, mới phát sinh 128
vụ); tiếp 01 đoàn đông người với 17 người, tổng số có 01 vụ việc (mới phát sinh).
Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất: 74 lượt với 76 người, số vụ việc là 74 (vụ việc
cũ 04; mới phát sinh 70).
- Cấp tỉnh tiếp: 79 lượt với 96 người, tăng 27 lượt so với cùng kỳ (Chủ
tịch UBND tỉnh 02 lượt 02 người; Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 70 lượt với 86
người; Cán bộ tiếp dân các sở, ngành tiếp 07 lượt với 08 người).
- Cấp huyện tiếp: 52 lượt với 54 người, giảm 02 lượt so với cùng kỳ (cán
bộ tiếp dân cấp huyện tiếp 40 lượt với 40 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện, thủ trưởng phòng, ban tiếp 12 lượt với 14 người).
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- Cấp xã tiếp: 128 lượt với 128 người, tăng 11 lượt so với cùng kỳ (cán bộ
tiếp dân cấp xã tiếp 68 lượt với 68 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp 60
lượt với 60 người).
Số vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp:
231 vụ (33 vụ việc cũ và 198 vụ việc mới phát sinh).
b) Nội dung tiếp công dân: hầu hết người dân đến khiếu nại, kiến nghị,
phản ánh, tranh chấp liên quan đến lĩnh vực hành chính, về đền bù, giải tỏa hoặc
khiếu nại đòi lại đất.
- Số vụ việc khiếu nại là 32, ở các lĩnh vực gồm: Khiếu nại về tranh chấp,
đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa 27 vụ việc; về nhà, tài sản 01 vụ việc; lĩnh vực tư
pháp 02 vụ việc; lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác 02 vụ việc.
- Số vụ việc tố cáo: 01 thuộc lĩnh vực hành chính
- Số vụ việc phản ánh, kiến nghị, tranh chấp khác 198 vụ việc.
c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Số vụ việc chưa được giải
quyết 160; số vụ việc đã được giải quyết 67; số vụ việc có bản án của Tòa 04.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo:
a) Tiếp nhận: trong tháng 02/2019, các cơ quan hành chính nhà nước toàn
tỉnh nhận 86 đơn, giảm 08 đơn so với cùng kỳ.
b) Phân loại đơn gồm: 07 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 78 đơn kiến nghị,
phản ánh, đơn nặc danh, đơn tranh chấp.
c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: Chuyển đến cơ
quan có thẩm quyền 01 đơn; văn bản trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan
có thẩm quyền 02 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền trong kỳ báo cáo là 05 đơn
khiếu nại, không phát sinh đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (giảm 03 đơn khiếu nại
so với cùng kỳ). Nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 22 đơn khiếu nại, không
phát sinh đơn tố cáo.
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:
a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền trong kỳ báo cáo là 05 đơn
khiếu nại và 12 đơn tồn kỳ trước chuyển sang. Tổng số đơn phải giải quyết là 17
đơn. Đã giải quyết 4/17 đơn, đạt 24%, bằng hình thức ban hành quyết định hành
chính 01 đơn và thông qua giải thích, thuyết phục để đương sự rút đơn 03 đơn; còn
13 đơn (đã có báo cáo kết quả xác minh 08 đơn, đang thẩm tra xác minh 05 đơn).
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Trong tháng không phát
sinh đơn. Lũy kế từ đầu năm đến nay 03 đơn kỳ trước chuyển sang, đã giải
quyết được 01/03 đơn, đạt tỷ lệ 33%, còn 02 đơn đã có báo cáo thẩm tra xác
minh.
4. Công tác khác có liên quan do Thanh tra tỉnh thực hiện:
Trong tổng số tiếp công dân và nhận đơn của toàn tỉnh đã nêu tại mục 1,
Thanh tra tỉnh đã tiếp thường xuyên 02 lượt với 03 người. Nhận 07 đơn, trong đó
3

có 03 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo; 02 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý đơn:
04 đơn không đủ điều kiện xử lý; hoàn và hướng dẫn 02 đơn; chuyển 01 đơn.
- Trong kỳ báo cáo, tham mưu dự thảo và trình UBND tỉnh dự thảo quyết định
giải quyết vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thủy Tiên, Phường 6, thành phố Mỹ Tho.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân năm
2019 trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo kết quả xác minh đối với vụ khiếu nại của bà Lê Kim Em, ngụ
xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè; kết quả rà soát quy trình cấp Giấy chứng nhận
QSDĐ cho bà Trương Thị Quang vào năm 2001 và cho ông Thạch sau khi có
bản án; kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ bà Võ Ngọc
Sương ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.
- Tiếp tục tham gia Tổ công tác theo Quyết định 2801/QĐ-UBND của
UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, cụ thể:
+ Tổ kiểm tra, rà soát các vụ việc còn tồn đọng liên quan công tác bồi
thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư dọc sông
Tiền (13 hộ): Tiếp tục giám sát việc vận động bàn giao mặt bằng dự án.
+ Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch đối với 02 thửa đất dự kiến giao cho
bà Võ Thị Thu Hà và bà Lê Thị Ngọc Hà, ngụ thị xã Gò Công.
+ Báo cáo kết quả kiểm tra xác minh tiếp xúc bà Trần Thị Anh Đào và
ông Lê Thành Chung ngụ thị xã Cai Lậy để vận động chấp hành quyết định, đề
xuất biện pháp hỗ trợ để chấm dứt khiếu nại.
+ Dự thảo văn bản trình Tỉnh ủy xin ý kiến Chính phủ và Ban Dân vận
Trung ương đối với vụ tranh chấp đất giữa Tòa Giám mục Mỹ Tho và bà Ung
Thị Huệ.
+ Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ khiếu nại của bà Nguyễn Kim Hoa,
ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho.
+ Lập thủ tục thành lập tổ rà soát hồ sơ của ông Lê Thành Đạt, ngụ xã
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho; tham mưu giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai và
kiến nghị của các hộ dân chợ Tân Phú, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông.
+ Báo cáo kết quả thực trạng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phục vụ
UBND tỉnh chỉ đạo điều hành.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác xây dựng ngành:
- Triển khai Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND
tỉnh về việc thành lập tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh Tiền Giang: Thành lập Phòng
Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra
thuộc Thanh tra tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thanh tra phòng,
chống tham nhũng và Phòng Thanh tra giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.
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- Triển khai Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND
tỉnh về sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 20 tháng
01 năm 2015 của UBND tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, sau khi sáp nhập phòng Thanh tra
phòng, chống tham nhũng và phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra
thành Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý
sau thanh tra.
- Lập thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Thanh tra phòng, chống tham
nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019. Báo cáo việc sử
dụng biên chế, công chức quý 1/2019.
2. Công tác tổng hợp và các nội dung có liên quan của ngành:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng
năm 2019 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Trình UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác nắm
tình hình và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không
đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo chỉ đạo của
Thanh tra Chính phủ.
- Xây dựng các kế hoạch của đơn vị thực hiện các Nghị quyết của Chính
phủ gồm: Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị
quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
và những năm tiếp theo.
- Lập kế hoạch tiến hành niêm yết công khai các Bản kê khai tài sản, thu
nhập của cán bộ, công chức cơ quan năm 2018 theo quy định.
- Thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các đồng chí
Nguyên Lãnh đạo Thanh tra tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Xây
dựng lịch, phân công tổ trực bảo vệ cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Nguyên
đán Kỷ Hợi năm 2019.
- Báo cáo: công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng
02/2019; tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018; tình hình hoạt động
cơ quan trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; danh mục thủ tục
hành chính và nhóm thủ tục hành chính cần rà soát năm 2019 ở các cấp chính
quyền trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2018; tình hình đầu
tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin năm 2017, 2018;
kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 29/3/2018 về thực hiện Đề án
tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu
liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh.
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- Tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và
triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Thanh tra Chính phủ tổ chức.
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2018,
có trên 80 người tham dự và triển khai Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày
17/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính; theo dõi thi hành pháp luật
thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm
2019; danh mục hồ sơ năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 năm 2019 của đơn vị và đăng ký lộ trình chuyển đổi hệ thống quản lý
chất lượng từ phiên bản 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015.
- Đăng ký tổ chức gặp gỡ nhân dân về các nội dung liên quan đến PAPI
trong năm 2019.
- Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát
triển thanh niên Tiền Giang năm 2019.
IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2019
1. Các Tổ chức Thanh tra khẩn trương tiến hành triển khai, tổ chức thực
hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt và tiếp tục tiến hành nghiệp vụ
thanh tra các cuộc đã triển khai trong tháng 02/2019.
2. Thanh tra chuyên ngành tăng cường tổ chức thanh, kiểm tra về an toàn
vệ sinh thực phẩm, giá cả hàng hóa, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy
sản, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện an toàn vệ sinh thực
phẩm; hoạt động giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản
phẩm động vật; tài nguyên, khoáng sản; văn hóa, du lịch; hoạt động xây dựng,
trật tự an toàn giao thông….
3. Thanh tra tỉnh tiếp tục tiến hành nghiệp vụ 02 đoàn thanh tra: Thanh tra
việc chấp hành pháp luật về hoạt động tài chính và mua sắm tài sản, trang thiết
bị y tế tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang; thanh tra việc thực hiện chính sách,
pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về lĩnh
vực giáo dục, tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và Dự án nâng cấp đô thị
vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.
- Công khai kết luận 03 đoàn thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp
luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo;
thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động tài chính của Tỉnh
đoàn và các đơn vị trực thuộc; thanh tra việc chấp hành pháp luật và trách nhiệm
quản lý nhà nước của các sở ngành, UBND các cấp về đăng ký kinh doanh, cấp
phép hoạt động, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, xây dựng và chấp hành pháp luật
trong hoạt sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thuần TTG, xã Tam Hiệp,
huyện Châu Thành.
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- Công bố quyết định thanh tra về đất đai và Môi trường và việc hình
thành kho chứa phế liệu của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Dịch vụ
Á Châu và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
- Tiếp tục giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra và theo dõi việc thực
hiện các kết luận thanh tra theo quy định.
- Tham gia và chuẩn bị các nội dung có liên quan phục vụ Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo định kỳ. Thực hiện tốt công tác tham mưu
giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vụ mới phát sinh.
- Tiếp tục tham gia Tổ công tác theo Quyết định 2801/QĐ-UBND của
UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan về khiếu nại, tố cáo, cụ thể:
+ Tổng hợp danh sách khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn
tỉnh phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành và lập Phương án giải
quyết các vụ khiếu nại trên địa bàn tỉnh.
+ Báo cáo kết quả rà soát liên quan vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thanh
Thủy, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè; kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ
khiếu nại của bà Nguyễn Kim Hoa, ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho; kết quả rà
soát hồ sơ của ông Lê Thành Đạt, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.
+ Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
trên địa bàn tỉnh.
+ Tổ rà soát giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai và kiến nghị của các hộ
dân liên quan đến chợ Tân Phú, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông tiến hành rà
soát và dự thảo báo cáo.
4. Công tác khác:
- Báo cáo: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng quý 1/2019; tình hình hoạt động cơ quan trước, trong và sau Tết
Nguyên đán; kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ
cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
của cán bộ, công chức, viên chức.
- Trình UBND tỉnh dự thảo các quy trình nội bộ, liên thông và một cửa
điện tử theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với các thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.
Trên đây là kết quả công tác tháng 02/2019 và phương hướng công tác
tháng 3/2019. Thanh tra tỉnh kính báo./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, TT UBND;
- Ban Nội chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch Đầu tư;
- Cục Thống kê;
- Lưu: VT, TH.
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