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BÁO CÁO
Công tác thanh tra quý I năm 2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê
duyệt trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng,
chống tham nhũng (PCTN); xây dựng ngành, góp phần giữ vững ổn định tình
hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, trong quý
I/2019 ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã thực hiện công tác thanh tra đạt kết
quả như sau:
I. CÔNG TÁC THANH TRA KINH TẾ-XÃ HỘI
1. Thanh tra hành chính:
a) Toàn ngành triển khai thực hiện 23 cuộc thanh tra (trong đó, có 02 cuộc
kỳ trước chuyển sang), theo kế hoạch 18 cuộc đạt 23,3% so kế hoạch, ngoài kế
hoạch 05 cuộc), giảm 07 cuộc so với cùng kỳ. Trong quý I/2019, đã ban hành 04
kết luận thanh tra; kết thúc nghiệp vụ 07 cuộc; đang tiến hành nghiệp vụ 12 cuộc
thanh tra.
b) Qua thanh tra phát hiện 25 đơn vị vi phạm, những vi phạm chủ yếu
như: Chi lương cho giáo viên nghỉ hưởng chế độ thai sản vượt thời gian quy
định theo Luật Bảo hiểm xã hội; chi trả phụ cấp ưu đãi nhà giáo không đúng
theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
chi trả lương cho giáo viên và nhân viên có thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội không đúng theo quy định…. Tổng số tiền được phát hiện có vi
phạm là 140,4 triệu đồng. Kiến nghị xử lý vi phạm bao gồm:
- Về kinh tế: Thu hồi nộp ngân sách số tiền 140,4 triệu đồng.
- Về hành chính: Họp rút kinh nghiệm 40 cá nhân; kiến nghị xác lập thủ
tục thu hồi Giấy chứng nhận số CT03881 ngày 21/7/2015.
c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý
về thanh tra: trong quý I/2019 đang thực hiện theo dõi, đôn đốc 04 kết luận
thanh tra được ban hành; về kinh tế đã thu hồi nộp ngân sách số tiền 77,6 triệu
đồng, đạt 55,2% so với số kiến nghị thu hồi; về xử lý hành chính đối với cá nhân
do mới công khai kết luận nên đang trong thời gian thực hiện.
d) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:
- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: đã tổ chức 08 cuộc thanh tra,
đối với 30 đơn vị. Đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị 02 cuộc, đang tiến
hành nghiệp vụ thanh tra 05 cuộc, đã ban hành 01 kết luận). Qua thanh tra, phát
hiện 22 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 80,3 triệu đồng và kiến nghị thu hồi số
tiền này (đã thu 77,6 triệu đồng đạt 96,6%), kiến nghị họp rút kinh nghiệm 34 cá
nhân.

- Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: thực hiện 03 cuộc thanh tra
đối với 03 đơn vị, các đoàn đang tiến hành nghiệp vụ thanh tra.
- Quản lý và sử dụng đất đai: đã triển khai 02 cuộc thanh tra việc chấp
hành pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đang dự
thảo kết luận 01 cuộc; đã ban hành 01 kết luận thanh tra, qua thanh tra đã kiến
nghị 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.
- Lĩnh vực khác: toàn ngành triển khai 10 cuộc thanh tra việc thực hiện
chức năng nhiệm vụ được giao (đang tiến hành nghiệp vụ 04 cuộc, kết thúc
thanh tra trực tiếp tại đơn vị 04 cuộc, đã ban hành 02 kết luận). Qua thanh tra,
phát hiện 02 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 60,1 triệu đồng và kiến nghị thu hồi
số tiền này (đang trong thời gian thực hiện kết luận thanh tra), kiến nghị họp rút
kinh nghiệm 06 cá nhân.
Thanh tra tỉnh đã triển khai 04 cuộc thanh tra (có 02/8 cuộc thanh tra, đạt
25% so kế hoạch và 02 cuộc đột xuất) trong đó: Đang tiến hành nghiệp vụ thanh
tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND
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; 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.
Đang dự thảo kết luận 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.
Đã ban hành kết luận 02 cuộc thanh tra đột xuất kỳ trước chuyển sang
gồm: 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 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.
2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:
a) Đã triển khai 1.725 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với
2.529 tổ chức, cá nhân, đạt 37,5% so với kế hoạch, tăng 589 cuộc so với cùng kỳ
(trong đó có 15 cuộc đột xuất). Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu về
chấp hành pháp luật bảo vệ công trình giao thông, trật tự vận tải, trật tự đô thị;
kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây
trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giết mổ và vận chuyển động vật hoặc sản
phẩm động vật; hoạt động phát hành lịch bloc 2019; kiểm tra giá một số mặt
hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán; lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, môi
trường, đất đai; các hoạt động văn hóa, karaoke lưu động (nhạc sống), ca nhạc
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bán kẹo kéo, kinh doanh dịch vụ văn hóa và du lịch; hoạt động xây dựng; an
toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân…
b) Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 2.237 trường hợp vi phạm,
các vi phạm chủ yếu như: về trật tự vận tải đường bộ, đường thủy; kinh doanh
phân bón, thuốc thú y không đạt chất lượng như công bố và ngoài danh mục
được phép lưu hành, vi phạm nhãn hàng hóa, sản phẩm nông lâm sản và thủy
sản không đạt an toàn vệ sinh thực phẩm; kinh doanh lịch bloc không có dán
tem chống giả theo quy định; khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường
không giấy phép, cho thuê đất không đúng trình tự thủ tục quy định, không phù
hợp với kế hoạch sử dụng đất; sử dụng đất sai quy định; karaoke di động vi
phạm về tiếng ồn, quảng cáo rao vặt sai quy định.… Nhắc nhỡ 1.186 vụ, chuyển
cơ quan có thẩm quyền xử lý 761 vụ, đã ban hành 290 quyết định với tổng số
tiền xử phạt vi phạm hành chính 851,3 triệu đồng (đã nộp phạt 836 triệu đồng,
đạt 98%) và kiến nghị thu hồi 4.772 m2 đất công và yêu cầu chuyển phương thức
trả tiền hàng năm sang trả tiền thuê đất 01 lần đối với diện tích 1.093 m2 đất.
3. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về
thanh tra, tiếp dân, KNTC và PCTN: Toàn ngành đã triển khai và đang tiến hành
nghiệp vụ 08 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp
luật về thanh tra, tiếp dân, KNTC và PCTN.
4. Kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra: Đã tuyên truyền
35 lượt bằng loa phóng thanh ở các trường học, chợ, khu vực đông dân cư….cấp
phát 500 quyển xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
1.500 quyển cẩm nang phòng chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 500
quyển quy định xử phạt xe gắn máy do Ban An toàn giao thông tỉnh cung cấp
cho các doanh nghiệp vận tải, các lái xe, người đến thi hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính…
5. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 29/8/2017 thực
hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp: Quý I/2019, tiếp
tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của UBND tỉnh, phối hợp
với ngành có liên quan trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
đảm bảo không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với
doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, phối
hợp các cơ quan có liên quan làm đầu mối trong công tác thanh tra, kiểm tra
giúp doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.
II. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Trong quý I năm 2019, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh đã
ổn định, các lượt đoàn đông người thuộc các dự án cũ bị khiếu nại có chiều
hướng giảm. Thanh tra tỉnh với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ
2801 của Ban Chỉ đạo đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và cấp huyện triển
khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết
kịp thời các vụ việc mới phát sinh, rà soát tham mưu đề xuất để giải quyết từng
vụ việc tồn đọng kéo dài. Kết quả thực hiện như sau:
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1. Công tác tiếp công dân:
a) Kết quả tiếp công dân: Trong quý I/2019, số lượt công dân đã tiếp là
821 lượt với 977 người (tăng 20 lượt so với cùng kỳ) gồm tiếp thường xuyên:
576 lượt với 605 người, tổng số có 513 vụ việc (vụ việc cũ 71, mới phát sinh
442 vụ); tiếp 02 đoàn đông người với 22 người, số vụ việc là 02 (01 vụ việc cũ,
01 mới phát sinh). Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất: 245 lượt với 372 người, số
vụ việc là 245 (vụ việc cũ 21; mới phát sinh 224); trong đó có 05 đoàn đông
người với 114 người, số vụ việc là 05 (vụ việc cũ là 04; mới phát sinh 01).
- Cấp tỉnh tiếp: 159 lượt với 289 người, giảm 71 lượt so với cùng kỳ (Ban
tiếp công dân tỉnh 128 lượt với 150 người; Cán bộ tiếp dân các sở, ngành tiếp 24
lượt với 98 người; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 02 lượt với 02 người; thủ trưởng sở,
ngành tiếp 05 lượt với 109 người).
- Cấp huyện tiếp: 244 lượt với 270 người, tăng 45 lượt so với cùng kỳ
(cán bộ tiếp dân cấp huyện tiếp 176 lượt với 179 người; Chủ tịch UBND huyện,
thủ trưởng phòng, ban tiếp 68 lượt 91 người).
- Cấp xã tiếp: 418 lượt với 418 người, tăng 46 lượt so với cùng kỳ (cán bộ
tiếp dân cấp xã tiếp 248 lượt 248 người; Chủ tịch UBND xã tiếp 170 lượt 170
người).
Số vụ việc người dân KNTC, phản ánh, kiến nghị: 758 vụ việc gồm 92 vụ
việc cũ và 666 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 82, ở các lĩnh vực gồm: Khiếu nại về tranh chấp,
đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa 68 vụ việc; về chính sách 02 vụ việc; về nhà, tài sản
01 vụ việc; lĩnh vực tư pháp 04 vụ việc; lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác
07 vụ việc.
- Số vụ việc tố cáo là 05 vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính.
- Số vụ việc phản ánh, kiến nghị, khác: 671 vụ việc (tranh chấp đất, tranh
chấp tài sản, phản ánh việc ô nhiễm môi trường...).
c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Số vụ việc chưa được giải
quyết 486. Số vụ việc đã được giải quyết 272.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư KNTC:
a) Tiếp nhận: Trong quý I năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước
toàn tỉnh nhận 395 đơn, tăng 121 đơn so với cùng kỳ.
b) Phân loại đơn:
- Theo loại đơn gồm: 43 đơn khiếu nại; 11 đơn tố cáo; 341 đơn kiến nghị,
phản ánh, đơn nặc danh, đơn tranh chấp.
- Theo nội dung: lĩnh vực hành chính 51 đơn KNTC; lĩnh vực khác 03
đơn KNTC.
- Theo thẩm quyền: đơn theo thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành
chính các cấp 54 đơn KNTC.
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- Theo trình tự giải quyết: chưa được giải quyết 36 đơn, đã được giải
quyết lần đầu 17 đơn, đã được giải quyết nhiều lần 01 đơn.
c) Kết quả xử lý đơn thư KNTC nhận được: Số đơn chuyển đến cơ quan
có thẩm quyền 09 đơn; văn bản trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có
thẩm quyền 12 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền 33 đơn gồm: 30 đơn khiếu nại, 03
đơn tố cáo (tăng 05 đơn so cùng kỳ).
3. Kết quả giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền:
a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:
- Trong kỳ báo cáo thụ lý giải quyết 30 đơn khiếu nại và có 16 đơn kỳ
trước chuyển sang, tổng số đơn phải giải quyết là 46 đơn. Trong đó, đã giải
quyết 20/46 đơn, đạt tỷ lệ 43,47% (giảm 3,9% so với cùng kỳ). Còn 26 đơn,
trong đó đã có báo cáo thẩm tra xác minh 11 đơn, trong thời hạn thẩm tra xác
minh 15 đơn.
- Kết quả đơn đã giải quyết: Bằng hình thức ban hành quyết định hành
chính 11 đơn và thông qua giải thích, thuyết phục để đương sự rút đơn 09 đơn.
Số vụ việc giải quyết lần 1 là 13 vụ; số vụ việc giải quyết lần 2 là 07 vụ.
- Số vụ việc khiếu nại đúng 02, số vụ việc khiếu nại sai 15, số vụ việc
khiếu nại đúng một phần 03; số vụ việc giải quyết đúng hạn 17, quá thời hạn
giải quyết 03. Việc thi hành kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực
pháp luật là 11, đã thực hiện xong.
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Trong kỳ báo cáo thụ lý giải
quyết 03 đơn tố cáo (giảm 01 đơn so với cùng kỳ) và có 03 đơn kỳ trước chuyển
sang, tổng số đơn phải giải quyết là 06 đơn. Trong đó: đã giải quyết 3/6 đơn, đạt
tỷ lệ 50% (bằng so với cùng kỳ). Còn 03 đơn trong thời hạn giải quyết. Kết quả
giải quyết: Tố cáo sai 03 (đơn giải quyết đúng thời hạn theo quy định). Số quyết
định phải tổ chức thực hiện 02, đã thực hiện xong 01.
4. Kết quả thực hiện rà soát các KNTC tồn đọng, kéo dài:
- Rà soát hồ sơ và báo cáo kết quả vận động bà Lê Thị Ánh Nga, ngụ
huyện Chợ Gạo nhận nền và tiền hỗ trợ xây nhà; 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 cho bà Trương Thị Quang vào năm 2001 và cho
ông Thạch sau khi có bản án; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ khiếu nại của bà
Nguyễn Kim Hoa, ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho; vụ khiếu nại của ông Lê
Thành Đạt, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ bà Võ
Ngọc Sương ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo; vụ khiếu nại của bà
Nguyễn Thị Ngọc Lan, ngụ ấp Đồng, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Rà soát,
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.
- Kiểm tra xác minh tiếp xúc trực tiếp ông Thái Đức Hòa, 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; kết quả rà soát quy
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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.
- Rà soát danh sách các hộ dân KNTC, kiến nghị, phản ánh từ năm 2016
đến nay; kết quả thực trạng KNTC trên địa bàn tỉnh phục vụ UBND tỉnh chỉ đạo
điều hành.
- 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. Phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh họp xử lý hành chính 21 vụ, đối thoại 02
vụ trước khi ban hành quyết định giải quyết KNTC.
- 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): Giám sát việc vận động bàn giao mặt bằng dự án.
5. Về kiểm tra công tác tiếp công dân: Trong quý I/2019, đã ban hành Kế
hoạch số 17/KH-TT ngày 22/02/2019 về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện
công tác tiếp công dân của thủ trưởng một số đơn vị năm 2019. Thực hiện
Thông báo số 349/TB-UBND ngày 19/12/2018 về ý kiến kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp dân, có 11/11 đơn vị cấp huyện
xây dựng kế hoạch kiểm tra tiếp công dân đối với thủ trưởng cơ quan trực thuộc.
6. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về KNTC: Tổng số văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn
thư, giải quyết KNTC mới được ban hành 20 văn bản, đặc biệt Chủ tịch UBND
tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2019 về tăng cường công tác
tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh và nâng cao
hiệu quả trong công tác này. Thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về
KNTC được tổ chức truyền 1.826 cuộc với 56.280 người tham gia, trong đó
triển khai ra Nhân dân 1.521 cuộc với 46.071 người tham dự.
Đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp công
dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh, có 170 người tham dự. Phối hợp với Sở Tư pháp
tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh,
có 220 người tham dự và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về
KNTC đến cấp huyện, cấp xã.
III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Thực hiện Luật PCTN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
15/KH-UBND ngày 17/01/2019 về thực hiện công tác PCTN năm 2019; tiếp tục
tham mưu thực hiện Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 thực hiện Nghị
quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chương trình phối
hợp số 106/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 24/4/2018 giữa UBND tỉnh và Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh.
Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 1.826 cuộc với 56.280 người
tham gia, trong đó triển khai ra Nhân dân 1.521 cuộc với 46.071 người tham dự.
Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như lồng
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ghép vào các Hội nghị cán bộ, công chức, các cuộc họp định kỳ của cơ quan,
đơn vị; họp triển khai ra Nhân dân....
Tham mưu 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; dự thảo báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ
thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của
cấp ủy đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Triển khai, thực hiện tổng hợp
việc kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018 đối với các cơ quan, đơn
vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP
ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; báo cáo hướng dẫn công tác kê khai, minh
bạch tài sản, thu nhập cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn huyện Gò
Công Đông và Gò Công Tây, tổng số có 238 người tham dự.
IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
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 Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.
- 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.
- Thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng
và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Thủ tục miễn nhiệm 01 Trưởng phòng,
01 Phó Trưởng phòng sau khi thực hiện sáp nhập phòng.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019. Báo cáo việc
sử dụng biên chế, công chức quý I/2019.
- Phân công nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ và thông báo việc triển khai
thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 cho các đối tượng thanh tra.
- Thỏa thuận bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Y tế.
- Thủ tục đề nghị thi nâng ngạch từ Thanh tra viên chính lên Thanh tra
viên cao cấp đối với Chánh Thanh tra tỉnh. Tổng hợp đăng ký dự thi nâng ngạch
từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính đối với công chức ngành Thanh tra
trên địa bàn tỉnh; thủ tục đề nghị nâng lương thường xuyên cho 01 công chức và
nâng lương trước hạn cho 04 công chức; thủ tục cho công chức thôi việc theo
nguyện vọng đối với ông Trần Quốc Cường, Thanh tra viên.
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- Xây dựng kế hoạch tập huấn mở rộng phần mềm Quản lý công tác
thanh tra, tiếp công dân và KNTC trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác tổng hợp và các nội dung có liên quan của ngành:
- Tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và
triển khai 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 PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo: Hoạt động cơ quan năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2019; kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban lãnh đạo năm
2018; kết quả công tác thi đua năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kiểm
soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính; công tác tài chính, đối chiếu và
quyết toán kinh phí cơ quan năm 2018.
- 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.
- 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.
- Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Thanh tra tỉnh,
hướng dẫn hai tiêu chí thi đua về thực hiện tốt công tác PCTN và tiếp công dân,
giải quyết KNTC của cấp huyện năm 2019 để triển khai thực hiện; kế hoạch
kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính của cơ quan; kế hoạch tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; 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; kế hoạch tổ chức gặp gỡ Nhân dân về các nội dung liên quan đến
PAPI trong năm 2019.
- Đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Thanh tra tỉnh thực hiện một cửa liên thông.
- Xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp
luật, theo dõi thi hành pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ
chức, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ năm 2019.
- Góp ý dự thảo 10 văn bản các loại như: Chỉ thị, quyết định, kế hoạch,
chương trình..... của các cơ quan, đơn vị.
V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm:
Quý I năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ,
ngành Thanh tra tỉnh ngay từ đầu năm tập trung tích cực triển khai thực hiện kế
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hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong công tác thanh tra; giải quyết
KNTC và PCTN.
Đặc biệt, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã tổ chức ngay việc triển
khai nghiệp vụ các cuộc thanh tra đã công bố quyết định thanh tra, đảm bảo
khẩn trương theo yêu cầu lãnh, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà
nước, qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, kiến nghị chấn
chỉnh, khắc phục trong quản lý, điều hành; công tác giám sát hoạt động Đoàn
thanh tra và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được chú trọng thực hiện. Hoạt
động thanh, kiểm tra chuyên ngành được tập trung triển khai thực hiện đồng bộ,
có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.
Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân được cấp ủy, chính
quyền các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên đã tăng
cường và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc trong những tháng đầu
năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND ngày
21/02/2019 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa
bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả trong công tác này. Công tác
tiếp công dân tại cấp huyện và cấp xã được quan tâm và chủ động tổ chức tiếp
dân gắn với giải quyết đơn thư nên số lượt tiếp tăng so với cùng kỳ. Công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC được các cấp, các ngành
tăng cường triển khai, đặc biệt tổ chức triển khai sâu rộng Luật Tố cáo năm
2018, có hiệu lực từ thi hành 01/01/2019.
Công tác PCTN được cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành tiếp tục
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời ngay từ tháng 01
năm 2019 các nội dung, giải pháp theo quy định, công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật được tiến hành với nhiều hình thức góp phần nâng cao
nhận thức và hiệu quả trong công tác này đã có tác động tích cực về nhận thức
và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.
2. Hạn chế:
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác thanh tra của một số đơn vị
còn chậm so với kế hoạch. Việc giải quyết khiếu nại vẫn còn một số vụ việc giải
quyết chậm, quá thời hạn so với quy định. Công tác giải thích, vận động Nhân
dân chưa đạt hiệu quả cao, còn nhiều vụ việc tiếp khiếu sau khi được giải quyết
khiếu nại lần đầu tại cấp huyện, dẫn đến số vụ việc khiếu nại phát sinh trong kỳ
báo cáo tăng so với cùng kỳ năm 2018.
Việc thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6163/UBNDNC ngày 22/12/2017 về chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết K
NTC và PCTN vẫn còn một vài đơn vị chưa thực hiện tốt theo chỉ đạo.
VI. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ II NĂM 2019
1. Công tác thanh tra:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 ở các Tổ chức
Thanh tra, đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã được
duyệt, thực hiện các cuộc thanh tra đúng Luật Thanh tra. Thanh tra đột xuất khi
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phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quyết định thanh tra lại các cuộc thanh
tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra các vụ việc do thủ trưởng cơ quan
quản lý nhà nước cùng cấp giao. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Kế hoạch số
233/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CTTTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh
tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để xử lý kịp thời theo chỉ đạo. Hướng dẫn
triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo.
Thanh tra sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành theo kế hoạch đã được duyệt trên các lĩnh vực chuyên ngành, quy
định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ
chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, trong đó tập trung
thanh tra chấn chỉnh, xử lý vào quản lý các lĩnh vực mà dư luận quan tâm, bức
xúc thuộc quyền quản lý.
Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến
nghị, xử lý sau thanh tra; thu hồi theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào
ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm minh các vi phạm được phát hiện qua hoạt
động thanh tra, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm các tồn
đọng sau kết luận thanh tra.
Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, việc xử lý sau thanh
tra tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trọng tâm là nâng cao
chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả thực hiện sau thanh tra nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra tại các sở, ngành; UBND các huyện,
thành phố, thị xã.
2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC:
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung
ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ
đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải
quyết KNTC, đặc biệt là theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày
21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải
quyết KNTC trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự
địa phương góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất và khi có yêu cầu thuộc
trách nhiệm của ngành Thanh tra. Tiến hành phối hợp kiểm tra đột xuất, chấn
chỉnh công tác tiếp dân ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, xử lý đơn thư khiếu
nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời đúng quy định của pháp luật.
Tập trung giải quyết kịp thời, chất lượng, hiệu quả đúng theo quy định của
pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC mới phát sinh thuộc thẩm
quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở và các vụ việc được giao tham mưu
cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các quyết
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải
quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực
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hiện Chương trình phối hợp 26-CTPH/UBND-HND ngày 25/9/2017 giữa
UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC của
nông dân năm 2019; Kế hoạch phối hợp số 258/KHPH-MTTQ-TT-STP-HLGĐLS ngày 18/02/2019 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội
Luật gia tỉnh, Liên đoàn Luật sư tỉnh về thực hiện việc giám sát và nâng cao
hiệu quả việc giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC tập trung ở
khu vực xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức,
viên chức và Nhân dân. Kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các
ngành, các cấp; hạn chế việc người dân tập trung đông người kéo kiện làm ảnh
hưởng đến tình hình an ninh trật tự... Vận hành phần mềm quản lý tiếp dân và
KNTC, đồng thời nghiên cứu kết nối liên thông để cập nhật thường xuyên vào
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng:
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung
ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo
của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN, lãng phí.
Theo dõi việc triển khai thực hiê ̣n công tác PCTN tại Kế hoạch 15/KHUBND ngày 17/01/2019; Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND
tỉnh thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm
2020; Chương trình phối hợp số 106/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 24/4/2018
giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện pháp luật về
PCTN trên địa bàn tỉnh.
Trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai Luật PCTN năm 2018 thực hiện
trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 434/UBNDNCPC ngày 14/02/2019. Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công
tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
387/UBND-NCPC ngày 11/02/2019.
Chú trọng hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về PCTN; triển khai, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về
PCTN, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ công nhân viên, người
dân góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh PCTN. Tham mưu cho thủ
trưởng cùng cấp chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp PCTN ở các
cơ quan, đơn vị; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ
quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực
hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các
chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục
hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu
nhập qua tài khoản...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu
nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh
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bạch trên các lĩnh vực (nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu dự án đầu
tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức); phát hiện, xử lý kịp
thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên
quyết xử lý khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân và doanh nghiệp.
Đề cao trách nhiệm trong việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh
tra, giải quyết KNTC và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý
các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao;
xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật;
theo dõi việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng
theo quy định của pháp luật; chuyển Cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội
phạm tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành
vi tham nhũng.
4. Công tác xây dựng lực lượng:
Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện đảm bảo
tính thiết thực và hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,
thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, nâng cao phẩm chất chính trị,
đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu thực hiện chính sách pháp luật của Nhà Nước,
nội quy, quy chế cơ quan, nguyên tắc, quy tắc ứng xử của ngành, xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính,
chí công, vô tư, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng tốt nhất
yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.
Phát huy vai trò của Tổ Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm
việc của cơ quan được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-TT ngày 10/02/2017
của Chánh Thanh tra, thường xuyên giám sát, kiểm tra trong nội bộ, giám sát
chặt chẽ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức cơ quan, nâng cao
chất lượng thực thi công vụ; chú trọng công tác giám sát, kiểm tra trong nội bộ
về hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực,
vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm công tác
bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát
việc thực hiện; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
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. Tiến hành rà soát
đề xuất sửa đổi, giải mật, bổ sung những tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
thuộc lĩnh vực của ngành Thanh tra.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 69/CT-TTCP ngày 23/6/2015 của Tổng
Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công.
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Vận hành phần mềm phục vụ cho công tác xử lý chồng chéo, theo dõi,
quản lý việc thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra; công tác tiếp
dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC nhằm quản lý theo dõi chặt chẽ, chính xác
phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra. Triển khai thực
hiện bộ tiêu chí thi đua trong cơ quan Thanh tra tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng,
nhiệm vụ công tác thanh tra quý II/2019 của ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
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