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Kết quả công tác thanh tra tháng 10 và
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 đã được phê duyệt và sự chỉ đạo
của cấp có thẩm quyền, trong tháng 10 năm 2018, cán bộ, Thanh tra viên ngành
Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC THANH TRA
1. Thanh tra hành chính:
Tổng số cuộc mới triển khai thực hiện trong tháng 10/2018 là 10 cuộc
gồm 07 cuộc theo kế hoạch, 03 cuộc đột xuất, tăng 01 cuộc so với cùng kỳ (lũy
kế từ đầu năm là 94 cuộc, trong đó có 76 cuộc theo kế hoạch, đạt 89% so kế
hoạch và 18 cuộc đột xuất). Nội dung: thanh tra lĩnh vực tài chính và trách
nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; về tiến độ: các Đoàn
thanh tra mới triển khai đang tiến hành nghiệp vụ.
Trong tháng 10/2018 đã ban hành 11 kết luận thanh tra (các cuộc kỳ trước
chuyển sang), qua thanh tra phát hiện sai phạm như: Chi quỹ phúc lợi vượt mức
quy định cho người lao động; chi phụ cấp cho công tác giám sát không đúng đối
tượng; thu chi tiền cho thuê mặt bằng, giữ xe không đúng quy định… Tổng số tiền
vi phạm 20,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 12,1 tỷ
đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền 8,3 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính 51
cá nhân; xác lập thủ tục thu hồi 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong đó, Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc chấp hành
pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang.
Công khai các kết luận thanh tra gồm: 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 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; thanh tra việc thực hiện
chức năng, nhiệm vụ được giao của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền
Giang; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức
năng, nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh; thanh tra việc
chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng, cấp Giấy CNQSDĐ, quá trình chuyển
quyền sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất của cơ quan, tổ chức, cá nhân
đối với thửa đất số 481 và 482, tờ bản đồ C2, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước
do hộ ông Bùi Băng Hải và bà Huỳnh Thị Thúy An đang sử dụng.
2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

Đã triển khai 827 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.153 tổ chức, cá nhân
(lũy kế từ đầu năm là 4.309 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 5.861
tổ chức, cá nhân, đạt 78% so với kế hoạch (trong đó có 25 cuộc đột xuất). Nội
dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu về chấp hành pháp luật trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh phân bón; bảo vệ công trình giao thông, trật tự vận tải, trật tự
đô thị; thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; lĩnh vực tài nguyên
khoáng sản, môi trường; hoạt động du lịch; hoạt động xây dựng; vệ sinh chất
lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt, an toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y
dược tư nhân…
Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 982 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, lúa giống không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, kinh doanh
thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn hàng hóa, vi phạm an toàn thực phẩm;
không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động xả thải vào nguồn nước cho cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, xả thải vào nguồn nước không có giấy
phép, chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường theo quy định, thực hiện
không đúng nội dung cam kết bảo vệ môi trường, khai thác cát làm vật liệu xây
dựng thông thường không giấy phép.… Nhắc nhỡ 688 trường hợp, chuyển cơ
quan có thẩm quyền xử lý 222 vụ, đã ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm
hành chính với tổng số tiền xử phạt 318,1 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 10/2018, số lượt công dân đã tiếp là
431 lượt với 487 người, tăng 115 lượt so với cùng kỳ, (lũy kế từ đầu năm đến nay là
3.140 lượt với 4.196 người) gồm: tiếp thường xuyên 314 lượt với 353 người, tổng số
có 266 vụ việc (vụ việc cũ 38, mới phát sinh 228); có 02 đoàn đông người với 27
người, tổng số vụ việc 02 (vụ việc cũ); lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất: 117 lượt
với 134 người, số vụ việc là 117 (vụ việc cũ 18, mới phát sinh 99); có 01 đoàn đông
người với 05 người.
- Cấp tỉnh tiếp: 113 lượt với 154 người, tăng 13 lượt so với cùng kỳ (Ban
tiếp công dân tỉnh tiếp 80 lượt với 111 người; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 08 lượt
với 10 người; cán bộ tiếp dân các sở, ngành tiếp 23 lượt với 26 người; thủ
trưởng sở, ngành tiếp 02 lượt với 07 người).
- Cấp huyện tiếp: 126 lượt với 141 người, tăng 36 lượt so với cùng kỳ
(cán bộ tiếp dân cấp huyện tiếp 97 lượt với 102 người; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thủ trưởng phòng, ban tiếp 29 lượt với 39 người).
- Cấp xã tiếp: 192 lượt với 192 người, tăng 66 lượt so với cùng kỳ (cán bộ
tiếp dân cấp xã tiếp 114 lượt với 114 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp
78 lượt với 78 người).
Số vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp:
383 vụ (56 vụ việc cũ và 327 vụ việc mới phát sinh).
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b) Nội dung tiếp công dân: hầu hết người dân đến khiếu nại, kiến nghị,
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 53, ở các lĩnh vực gồm: Khiếu nại về tranh chấp,
đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa 44 vụ việc; Về chế độ công chức, viên chức 03 vụ
việc; Lĩnh vực tư pháp 03 vụ việc; Lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác 03
vụ việc.
- Số vụ việc tố cáo là 05 vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính.
- Số vụ việc phản ánh, kiến nghị, khác: 325 vụ việc (tranh chấp đất, tranh
chấp tài sản, phản ánh...).
c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Số vụ việc chưa được giải
quyết 216. Số vụ việc đã được giải quyết 167, trong đó chưa có quyết định giải
quyết 118 vụ; đã có quyết định giải quyết lần 1, lần 2 là 41 vụ; đã có bản án của
Tòa 08 vụ.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo:
a) Tiếp nhận: trong tháng 10/2018, các cơ quan hành chính nhà nước toàn
tỉnh nhận 218 đơn, tăng 91 đơn so với cùng kỳ, trong đó, có 20 đơn khiếu nại;
05 đơn tố cáo; 193 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn nặc danh, đơn tranh chấp, (lũy
kế từ đầu năm đến nay là 1.552 đơn).
b) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được:
- Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền: 03 đơn. Số văn bản trả lại và
hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 07 đơn.
- Số đơn thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết: trong tháng 10/2018 có 15
đơn, tăng 05 đơn so với cùng kỳ gồm 14 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo. Nâng
tổng số từ đầu năm đến nay là 116 đơn gồm 98 đơn khiếu nại, 18 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: Thụ lý 14 đơn mới nhận
trong kỳ và 19 đơn kỳ trước chuyển sang, nâng tổng số đơn giải quyết trong
tháng là 33 đơn; đã giải quyết 9/33 đơn, đạt 27,2%, bằng hình thức ban hành
quyết định giải quyết 08 đơn, động viên đương sự rút đơn 01 đơn; còn 24 đơn
đang thẩm tra xác minh giải quyết.
Kết quả giải quyết: số vụ việc khiếu nại sai 07, số vụ khiếu nại đúng 02
đơn; giải quyết khiếu nại lần đầu 08 đơn, giải quyết khiếu nại lần hai 01 đơn.
Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 15.000.000 đồng.
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Có 01 đơn mới nhận trong kỳ
và 02 đơn tồn kỳ trước chuyển sang, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 03 đơn,
đang trong thời gian thẩm tra xác minh giải quyết.
c) Công tác khác có liên quan do Thanh tra tỉnh thực hiện:
- Trong kỳ báo cáo đã nhận 22 đơn, gồm: tố cáo 03, khiếu nại 02, 17 đơn
tranh chấp đất, kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý: chuyển đơn 05, hướng dẫn
hoàn đơn 01, 15 đơn không đủ điều kiện xử lý, UBND tỉnh giao thụ lý 01 đơn
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khiếu nại. Lũy kế: 110 đơn (27 khiếu nại; 20 tố cáo; 55 kiến nghị phản ánh, yêu
cầu; 08 tranh chấp).
- Trong kỳ báo cáo, không có phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền của Thanh tra tỉnh; nhận 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh giao thẩm tra xác minh. Lũy kế tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND tỉnh giao xác minh từ đầu năm đến nay: 03 đơn (trong đó, đã có báo
cáo trình UBND tỉnh 02 vụ việc (vụ khiếu nại của bà Trần Thúy Diễm và Hoàng
Thị Nghị, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) và đã họp xử lý hành chính,
đang lập thủ tục xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thục Như, thành
phố Mỹ Tho.
- Tổng hợp kinh phí xây dựng địa điểm tiếp công dân cấp xã trên địa bàn
tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Báo cáo vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dều (ủy quyền cho bà
Nguyễn Kim Hoàng), ngụ số 253, khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công; tiếp tục
rà soát quy trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối
với ông Trà Công Trình và ông Nguyễn Văn Việt ngụ huyện Cai Lậy.
- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra lại hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án
Cụm dân cư - Khu thương mại khu 1, huyện Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy)
theo ý kiến đóng góp của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
- Báo cáo kết quả khảo sát phần đất ở của ông Huỳnh Văn Hùng, ngụ xã
Tân Lập 1, huyện Tân Phướccất nhà ở trên phần đất chưa giao do Nhà nước
quản lý để phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân.
- Tiến hành rà soát, tiếp xúc trao đổi và dự thảo báo cáo đối với vụ khiếu
nại của bà Nguyễn Thế Hoa, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Tiến hành
kiểm tra xác minh việc chấp hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường tiểu học Tân
Bình, phường 3, thị xã Cai Lậy.
- Xác minh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ khiếu nại của
bà Lê Kim Em, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè.
- Phục vụ UBND tỉnh thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy 19 vụ gồm: Vụ
khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bi, bà Huỳnh Thị Nô, huyện Tân Phú Đông; bà
Trần Thị Bạch, bà Nguyễn Thị Nhân, bà Nguyễn Thị Ngoan, huyện Gò Công
Tây; vụ Tòa Giám mục Mỹ Tho, Thánh thất Cao đài phường 4, bà Nguyễn Kim
Hoa, bà Huỳnh Kim Yến, thành phố Mỹ Tho; vụ bà Nguyễn Thị Bé, ông Võ
Văn Thành, huyện Cái Bè; bà Huỳnh Mỹ Dung (chồng là Nguyễn Thanh Xuân),
ngụ thành phố Hồ Chí Minh; vụ Nguyễn Văn Hải, ngụ tỉnh An Giang; Thánh
thất Cao đài Cai Lậy, vụ bà Nguyễn Thị Dẫn, huyện Cai Lậy; vụ Đoàn Minh
Phước, vụ Trung tâm Chữa bệnh - Lao động xã hội, huyện Châu Thành; vụ bà
Lê Thị Gặp, huyện Gò Công Đông; vụ bà Lê Thị Ánh Nga, huyện Chợ Gạo.
4. Về kiểm tra công tác tiếp công dân: Trong kỳ đã tiến hành kiểm tra đột
xuất công tác tiếp dân của thủ trưởng đối với 18 đơn vị (cấp tỉnh kiểm 13 đơn vị;
cấp huyện kiểm 05 đơn vị xã , phường, thị trấn). Lũy kế đến nay là 231 đơn vị,
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gồm, cấp tỉnh kiểm 89 cuộc (82 UBND cấp xã; 02 UBND cấp huyện; 02 sở và
03 đơn vị trực thuộc Sở); cấp huyện kiểm 142 cuộc (112 xã và 30 phòng ban).
III. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác xây dựng ngành:
- Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ Thanh tra cho công chức
ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2018 về Thanh tra Chính phủ.
- Thỏa thuận về việc miễn nhiệm thanh tra viên và thống nhất điều động,
bổ nhiệm Chánh Thanh tra Thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông.
- Thống nhất việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Tài chính.
- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển
đặc biệt công chức không qua thi tuyển năm 2018.
2. Công tác tổng hợp và các nội dung có liên quan của ngành:
- Báo cáo: Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo tháng 10/2018; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tháng
9 và quý III/2018; công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy quý
III/2018; kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2018; tình hình sử dụng biên chế
năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ; công tác xử
lý vi phạm hành chính; công tác quý III phục vụ họp các cơ quan Khối Nội
chính; tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp; công tác thi đua ngành Thanh
tra 9 tháng đầu năm 2018; tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, phương
hướng nhiệm vụ năm 2019 (nội dung về công tác của ngành Thanh tra); công
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018; kết quả triển khai thi hành
Bộ luật Hình sự năm 2015; tình hình kết quả thực hiện công tác phòng, chống
tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo Công văn số 691-CV/BNCTU ngày
24/8/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Đơn vị thi công tiến hành thi công dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan;
làm việc với nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị. Tham gia rà soát mạng
Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.
- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác PCTN năm 2018 tại các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/7/2018 của
UBND tỉnh. Tổng hợp dự thảo báo cáo việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố
cáo của công dân đối với ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Cử 01 công chức tham gia Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy
kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2014 của Ban
thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc
hội Khóa XIV và phục vụ kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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- Góp ý các dự thảo văn bản: Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thi đua
năm 2018 Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu; Công văn của Ủy
ban nhân dân tỉnh hướng dẫn xây dựng các quy trình nội bộ, liên thông, quy
trình điện tử đối với thủ tục hành chính; Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân
dân tỉnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết
định của Ủy ban nhân dân quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và quy định đối tượng, tiêu
chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (lần 2).
IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2018
- Các Tổ chức Thanh tra khẩn trương kết thúc kế hoạch thanh tra năm
2018, đồng thời tiến hành khảo sát xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 trình
cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Các đoàn thanh tra kết thúc nghiệp vụ và báo cáo kết quả: Thanh tra việc
chấp hành pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi
trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi
trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh của Sở
Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức đã được Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với công ty TNHH MTV sản xuất nút áo
Thành Công, huyện Tân Phước và công ty TNHH MTV Thảo Sơn, huyện Chợ
Gạo; thanh tra trách nhiệm của Sở Y tế trong việc thực hiện đấu thầu thuốc;
thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động tài chính của Tỉnh
đoàn và các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh
ủy: Sáp nhập phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và phòng Giám sát,
kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
- Báo cáo: Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo tháng 11/2018; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU ngày 24/10/2013
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018.
- Tham gia cuộc thi cải cách hành chính do UBND tỉnh phát động.
- Tiếp tục phối hợp Viễn thông Tiền Giang hoàn chỉnh và triển khai phần
mềm quản lý công tác thanh tra giai đoạn 2.
- Xây dựng định hướng cho các tổ chức thanh tra xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2019, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, không
trùng lặp, chồng chéo. Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch
công tác thanh tra năm 2019.
- Xây dựng chuyên mục tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử và
tổ chức công khai thông tin theo quy định.
- Làm việc với Sở Tài chính về kinh phí xây dựng địa điểm tiếp công dân
cấp xã trên địa bàn tỉnh.
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
trên địa bàn huyện Cai Lậy.
- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu thi
đua về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng năm 2018 tại Thanh tra các huyện, thành, thị và sở, ngành.
- Tổng hợp, lập thủ tục đề nghị phê duyệt phụ cấp thâm niên nghề cho cán
bộ ngành Thanh tra tỉnh năm 2018.
- Tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 –
23/11/2018). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật và báo cáo kết
quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác kê
khai minh bạch tài sản, thu nhập tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp
huyện năm 2018 theo quy định.
- Thực hiện giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra và theo dõi việc thực
hiện 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 việc mới phát sinh.
- Tiếp tục tham gia Tổ Giúp việc theo Quyết định số 2801/QĐ-UBND
ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban
Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh (thay thế
Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 08/4/2016).
- Báo cáo kết quả kiểm tra việc áp dụng pháp luật trong đề xuất kiểm
điểm đối với ông Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè. Tiếp tục
báo cáo kết quả kiểm tra lại hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cụm dân cư
- Khu thương mại khu 1 huyện Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy) theo ý kiến đóng
góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Báo cáo kết quả rà soát vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thế Hoa, ngụ xã
Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; việc chấp hành pháp luật về
cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất cho Trường tiểu học Tân Bình, phường 3, thị xã Cai Lậy.
- Dự thảo báo cáo kết quả rà soát một số nội dung theo yêu cầu của Chủ
tịch UBND tỉnh liên quan đến khiếu nại của bà Lê Kim Em ngụ huyện Cái Bè.
Trên đây là báo cáo công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm
vụ tháng 11 năm 2018./.
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- Cục Thống kê;
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