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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát, điều chỉnh
Kế hoạch thanh tra năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2021 đề ra, đồng thời
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp về các nhiệm vụ, giải
pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó
có biện pháp nhằm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung như
sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với
doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp. Theo thẩm quyền, thực hiện rà soát, điều chỉnh kế
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra,
kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra
hành chính và thanh tra chuyên ngành; tăng cường thực hiện phương pháp tiền
kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra
trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý
kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
2. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thủ trưởng
các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng
cường chỉ đạo các tổ chức thanh tra trực thuộc linh hoạt, sáng tạo trong thực
hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình
thực tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19. Căn cứ tình hình cụ thể để quyết định tạm dừng, giãn, hoãn cuộc
thanh tra, kiểm tra; đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra cần phải triển khai thì
hạn chế tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp, chỉ đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra, xác minh khi
thực sự cần thiết.
3. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý đối với các cá
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nhân có hành vi vi phạm quy định về đạo đức, tác phong, nhũng nhiễu, tiêu cực
trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.
4. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/01/2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
Các phòng: CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (HTMĐ)
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