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BÁO CÁO
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
Kính gửi: Thanh tra Chính phủ
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TTTTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công
tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và Văn bản
số 293/TTCP-KHTCTH ngày 08/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc báo
cáo kết quả công tác quý I năm 2019 và bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo
cáo trong thời gian tới, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo công tác thanh tra, giải
quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA
1. Thanh tra hành chính
Quý I năm 2019, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh thực hiện 43 cuộc
thanh tra hành chính, trong đó có 43 cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình
kế hoạch được duyệt. Đến thời điểm báo cáo đã kết thúc 25 cuộc, ban hành kết
luận thanh tra, kiểm tra đối với 33 đơn vị; trong đó phát hiện 28 đơn vị có sai
phạm trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai với
số tiền sai phạm 3.395,8 triệu đồng; kiến nghị, yêu cầu các đơn vị được thanh
tra kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể đã để xảy ra sai phạm;
kiến nghị xử lý thu hồi về kinh tế với tổng số tiền 1.638,1 triệu đồng, đã thu
hồi 1.609,1 triệu đồng; xử lý khác 1.757,7 triệu đồng. Trong quý I/2019,
Thanh tra tỉnh đã ban hành 01 văn bản đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra
đối với 01 đơn vị.
Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:
- Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: Tiến hành 41 cuộc thanh
tra, đã kết thúc 24/41 cuộc; phát hiện số tiền sai phạm 3.395,8 triệu đồng, kiến nghị
thu hồi 1.638,1 triệu đồng, đã thu hồi được 1.609,1 triệu đồng.
- Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất: Tiến hành 02 cuộc thanh tra đối với 04 đơn
vị, đã kết thúc 01 cuộc, qua thanh tra đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm
điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm.
2. Thanh tra chuyên ngành
Các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 69 cuộc thanh tra, kiểm

tra đối với 85 tổ chức và 208 cá nhân; lĩnh vực thanh tra chủ yếu là an toàn giao
thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, tiêu
chuẩn đo lường, tài chính, tài nguyên môi trường... Đã kết thúc 60/69 cuộc, ban
hành các quyết định xử phạt hành chính số tiền 537,1 triệu đồng đối với 24 tổ
chức và 207 cá nhân có vi phạm; thu hồi nộp ngân sách số tiền xử phạt vi phạm
hành chính 537,1 triệu đồng; phát hiện sai phạm kinh tế là 763,9 triệu đồng, kiến
nghị thu hồi số tiền sai phạm là 540,1 triệu đồng, đã thu hồi được 7,0 triệu đồng
và yêu cầu giảm trừ thanh toán, quyết toán 223,8 triệu đồng.
3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp
luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh
tra, kiểm tra trách nhiệm; Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-TTr
ngày 21/02/2019 kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm
2019, chỉ đạo các huyện, thành phố, sở, ban, ngành ban hành và triển khai thực
hiện kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp
luật về thanh tra. Trong quý đã triển khai 02 cuộc và đã kết thúc 02/02 cuộc
thanh tra trách nhiệm.
4. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về công tác thanh tra.
Trong quý I, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các quy định pháp
luật về công tác thanh tra, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính tăng
cường, nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện
chương trình kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, kết hợp việc triển khai các
cuộc thanh tra với công tác kiểm tra trách nhiệm trong triển khai thực hiện các
quy định của pháp luật về thanh tra.
II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân
Trong quý các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 563 lượt/310 công
dân (tiếp thường xuyên 377 lượt/212 công dân, tiếp định kỳ và đột xuất của
Lãnh đạo là 186 lượt/98 công dân), với tổng số 153 vụ việc, trong đó: vụ việc cũ
là 98, vụ việc mới phát sinh là 55.
Các nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất
đai, tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực
hiện các dự án, các tranh chấp đất đai và chế độ chính sách đối với người lao động.
Về nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân: Trong tổng số 153
vụ việc xử lý qua công tác tiếp công dân được phân loại theo các lĩnh vực: lĩnh
vực hành chính 71 vụ; lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội 09 vụ; phản ánh, kiến
nghị khác 73 vụ, trong đó có nhiều vụ việc đã được xem xét, giải quyết hết thẩm
quyền, nhiều vụ việc các cơ quan hành chính đã tiếp nhiều lần và đã có các văn
bản trả lời nhưng công dân vẫn đến trụ sở tiếp công dân để tiếp khiếu.
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2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
Tổng số đơn các cơ quan hành chính tiếp nhận trong quý là 114 đơn khiếu
nại, tố cáo (gồm 75 khiếu nại, 39 tố cáo). Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền của Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp phải giải quyết trong kỳ
là 52 đơn (trong đó số đơn năm 2018 chuyển sang là 10 đơn), gồm khiếu nại: 42
đơn, tố cáo 10 đơn.
Qua phân loại, xử lý đối với đơn thuộc thẩm quyền cho thấy: Theo trình tự
giải quyết có 26 đơn chưa được giải quyết, 16 đơn giải quyết lần đầu, 10 đơn đã
được giải quyết lần 2. Trong kỳ báo cáo, đã ban hành 14 văn bản hướng dẫn
công dân và 20 phiếu chuyển đơn khiếu nại, tố cáo đến UBND các huyện, thành
phố và các Sở, ban, ngành để tham mưu giải quyết theo quy định; 17 văn bản
đôn đốc giải quyết.
3. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
a) Đơn khiếu nại:
Trong kỳ, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết được 22/42
đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 52,3%. Trong đó: 22 vụ giải quyết bằng quyết định, văn
bản hành chính. Qua phân tích 22 vụ việc là khiếu nại sai. Trong quý, thủ trưởng
các cơ quan hành chính trong tỉnh đã ban hành 22 quyết định, văn bản giải
quyết; các quyết định, văn bản liên quan đến xử lý, giải quyết khiếu nại cơ bản
được thực hiện nghiêm túc.
b) Đơn tố cáo:
Trong kỳ, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết được 04/10 đơn
tố cáo, đạt tỷ lệ 40%; ban hành 03 kết luận giải quyết tố cáo, 01 quyết định đình
chỉ giải quyết tố cáo do công dân rút đơn, qua phân tích có 03 vụ việc có nội
dung tố cáo sai, 01 vụ việc tố cáo đúng.
4. Kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng
Tiếp tục thực hiện rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày
23/01/2017 rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa
bàn toàn tỉnh; đến nay đã xử lý, giải quyết dứt điểm 25/27 vụ việc phức tạp, tồn
đọng, kéo dài trên địa bàn. Còn 02 vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
xử lý, giải quyết theo quy định.
5. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về khiếu nại, tố cáo
Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo
đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như Văn bản số
88/UBND-NC ngày 23/01/2019 V/v tăng cường, nâng cao trách nhiệm, hiệu
quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn bản số
211/UBND-BTCD ngày 14/3/2019 Về việc nâng cao trách nhiệm trong việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai và giao quyết định giải quyết khiếu
nại; các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp
luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức như:
Lồng ghép trong chương trình sinh hoạt “Ngày pháp luật”, các kỳ giao ban cơ
quan, sinh hoạt chi bộ, mở hội nghị chuyên đề, gửi Điểm báo tuần, đăng tải tin,
bài, tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động các quy
định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung chỉ đạo tuyên
truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham
nhũng đến năm 2020 của Chính phủ; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham
nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập;
Kết luận số 21-KL-TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW
ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên
truyền phòng, chống tham nhũng.
b) Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá, hướng dẫn
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng:
UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc thực
hiện công tác phòng, chống tham nhũng; đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND
ngày 03/01/2019 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17/01/2019 tổ chức
triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng
phí năm 2019; Văn bản số 124/UBND-NC ngày 31/01/2019 về việc triển khai
đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định
về tặng quà, nhận quà. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban
hành văn bản chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc quản lý tặng quà và nhận quà
trong dịp tết Kỷ Hợi 2019, kết quả không có trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị
sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, không có trường hợp cán
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tặng quà và nhận quà tặng
không đúng quy định.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng
vào giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề
theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và
đào tạo.
c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện
trong công tác phòng, chống tham nhũng:
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Thực hiện quy định của Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng,
Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công
tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ
quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng,
chống tham nhũng. Các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa
án nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan nói trên đã phối hợp tích
cực với Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:
UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các
quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: Công
khai thủ tục hành chính; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công
khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp
nguồn thu, chi; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai trong cấp
giấy phép, trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất...
Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông tiếp tục được
chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc.
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn đều đã xây dựng Quy chế chi
tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công theo hướng dẫn hiện hành và cơ bản
đáp ứng các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn
cụ thể hoá các quy định của Nhà nước cho phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ
quan, đơn vị mình.
c) Việc thực hiện quy định cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng:
Thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng, UBND tỉnh
thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, nhất là trong
dịp lễ, tết. Trong kỳ báo cáo không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các
quy định về việc dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định
hoặc vì mục đích vụ lợi.
d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc
trong bộ máy chính quyền địa phương tiếp tục được duy trì, thực hiện; các cơ
quan, đơn vị đã niêm yết quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc để công dân kiểm
tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên
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kiểm tra để chấn chỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong
giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh
nghiệp và công dân
đ) Việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ,
công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo
quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của
Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch
chuyển đổi theo quy định. Trong quý I, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối
với 14 trường hợp.
e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện
nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 theo quy định. Đến
nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều đã thực hiện kê khai, công khai bản kê khai,
UBND tỉnh đang tổng hợp báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản theo quy định.
g) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng:
Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ
quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để
xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và
Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, UBND tỉnh thường xuyên chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các giải pháp phòng ngừa, chú trọng công
tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm túc các hành vi tham nhũng được
phát hiện. Trong kỳ báo cáo chưa phát hiện có vụ việc nào liên quan đến trách
nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng phải xem xét, xử lý.
h) Việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học,
công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013
của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện,
thành phố đã tăng cường ứng dụng văn phòng điện tử để giải quyết công việc;
cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì và thường xuyên được kiểm tra,
đánh giá, cải tiến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công dân và tổ chức. Đến nay,
các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và hầu hết các xã, phường, thị trấn đã
thực hiện ứng dụng văn phòng điện tử trong giải quyết công việc. Các cơ quan,
tổ chức, đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước.
i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh toán trả lương qua tài
khoản, đến nay đã có 97,2% đơn vị hưởng lưởng từ ngân sách nhà nước thực hiện
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trả lương qua tài khoản. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình của một tỉnh miền núi,
mạng lưới máy ATM chủ yếu tập trung tại các khu dân cư tập trung, đối với địa
bàn vùng sâu, vùng xa của các huyện việc thanh toán trả lương qua tài khoản
thực hiện chưa được thuận lợi; hiện nay do chưa có đầy đủ quy định về kiểm
soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức nên hiệu quả phòng ngừa thông qua
trả lương qua tài khoản chưa cao.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Trong kỳ báo cáo, qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, công tác
thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham
nhũng nào.
4. Kết quả thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Quý I năm 2019, đã triển khai 03 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã kết thúc 01/03 cuộc. Qua
thanh tra cho thấy các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cơ bản
đã được triển khai ở các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Tuy nhiên, việc tổ chức
thực hiện công tác này ở một số cơ quan, đơn vị còn có hạn chế: Việc xây dựng
quy chế chi tiêu nội bộ chưa chặt chẽ; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm
bảo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn; còn có đơn vị chưa phát huy được vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.... Qua thanh tra đã yêu cầu các
đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thiếu sót trong công tác
phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị.
5. Phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng
UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức đoàn thể để phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống
tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và có văn bản trả
lời đối với thông tin do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chuyển đến.
Các cơ quan Thanh tra, Tư pháp... ở tỉnh và huyện đã tăng cường phối hợp với
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về
phòng, chống tham nhũng đến các thành viên, hội viên và nhân dân.
6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng
đến năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, UBND tỉnh tiếp
tục chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng với mục tiêu từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện
phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực; tích cực, chủ động trong phòng
ngừa, kiên quyết trong phát hiện, xử lý trong đó xác định phòng ngừa là cơ bản,
lâu dài; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm chống lãng phí
nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các cấp, các
ngành thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử
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lý các hành vi tham nhũng, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường tính công
khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Quý I năm 2019, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ
chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được các cấp có thẩm quyền phê
duyệt; chất lượng các cuộc thanh tra tiếp tục được nâng lên đáp ứng tốt hơn yêu
cầu đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp,
các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; tình hình tiếp công dân,
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn nhìn chung không phát sinh các điểm nóng, các vụ
việc khiếu nại, tố cáo của công dân được chỉ đạo, giải quyết theo quy định.
Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan
tâm, chỉ đạo thực hiện, trong quý chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào.
2. Tồn tại, hạn chế
Một số cuộc thanh tra thời gian ban hành kết luận thanh tra còn chậm;
chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc còn hạn chế, chưa tuân
thủ thời hạn giải quyết theo quy định. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt
động thanh tra, kiểm tra còn hạn chế.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2019

1. Công tác thanh tra
Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; tập trung xử lý
việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra
doanh nghiệp, kết hợp công tác thanh tra với công tác kiểm tra trách nhiệm trong
triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.
Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị,
quyết định xử lý sau thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra,
xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình không chấp hành thực hiện kết luận,
kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân, trong đó tập trung chỉ đạo để giải quyết đơn thư tại một
số dự án đã, đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, tố chức thực hiện nghiêm
túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác này.
Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm
quyền và các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nhất là các vụ việc liên quan
đến tranh chấp đất lâm nghiệp giữa các hộ gia đình cá nhân với các công ty lâm
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nghiệp trên địa bàn Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải
quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
Triển khai, quán triệt công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của
Luật phòng, chống tham nhũng 2018. Tổ chức triển khai thực hiện nghiệm túc
việc kê khai, công khai và báo cáo công tác minh bạch tài sản thu nhập năm
2018 theo đúng quy định. Triển khai nghiêm túc và hoàn thành việc đánh giá bộ
chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo quy định.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý
kịp thời các hành vi tham nhũng; kiểm tra, xác minh kịp thời các đơn thư tố
cáo có nội dung liên quan tham nhũng; Triển khai chương trình, kế hoạch
thanh tra về phòng, chống tham nhũng đã được phê duyệt.
VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Đề nghị Thanh tra Chính phủ khẩn trương trình Chính phủ để sớm ban
hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo 2018 và Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thanh tra Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp - TTCP;
- Cục I - TTCP;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: NC, TH, BTCD;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng
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