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Công tác thanh tra tháng 02 năm 2021
Tháng 02/2021, toàn ngành Thanh tra Hà Tĩnh tiếp tục tập trung hoàn thành các
cuộc thanh tra đã triển khai trong năm 2020, triển khai kế hoạch công tác thanh tra
năm 2021; tham mưu thực hiện công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời các
KNTC, kiến nghị phản ánh (KNPA) đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình chính
trị phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn tỉnh đã tiếp 324 lượt người đến KNTC, KNPA; tiếp nhận, xử lý 337 đơn
thư; đã giải quyết 34/41 vụ việc KNTC, đạt tỷ lệ 82,9%. Toàn ngành thực hiện 34
cuộc thanh tra, kiểm tra tại 279 tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm tại 70 tổ chức,
cá nhân với tổng số tiền vi phạm 13 triệu đồng (kiến nghị thu hồi), xử phạt vi phạm
hành chính 68 trường hợp với số tiền 270 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh
nghiệm các cá nhân liên quan đến các sai phạm.
A. KẾT QUẢ CỤ THỂ

I. Về thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực KTXH
1. Thanh tra tỉnh
Tiếp tục thực hiện 03 đoàn thanh tra và 01 tổ công tác: Đoàn thanh tra trách
nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý kinh phí và đầu tư xây
dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Hương Khê; Đoàn thanh tra
công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình giao thông Hà Tĩnh; Tổ công tác kiểm tra, rà soát việc tham mưu
điều chỉnh hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình
giao thông Hà Tĩnh tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.
Hoàn thiện báo cáo, dự thảo kết luận 03 Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện
các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại 03 đơn
vị: (1) Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; (2) UBND huyện Can Lộc, (3) UBND
huyện Đức Thọ.
2. Thanh tra các đơn vị sở, ngành
a) Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải
Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên về: Bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông, ATGT đối với việc thi công trên tuyến đang khai thác của các tuyến tỉnh
quản lý; công tác tuần đường, trách nhiệm duy tu, bảo trì của đơn vị quản lý cầu
đường; duy trì Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hoạt động thường xuyên trên các
tuyến đường quản lý và các vị trí đầu nguồn hàng; phối hợp với chính quyền địa

phương kiểm tra bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quản lý, kiểm
tra điều kiện kinh doanh vận tải của các đơn vị; kiểm tra công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 đối với các phương tiện vận tải khách và các bến xe theo quy định…
Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm 64 trường hợp với số tiền 200 triệu
đồng.
b) Thanh tra Sở Xây dựng
Tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 57 đơn vị về thực hiện pháp luật trong
đầu tư xây dựng, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng,
quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động. Ban hành 04 quyết định xử phạt
vi phạm hành chính với số tiền 70 triệu đồng.
c) Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp tục tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện sau khi có kết luận việc quản lý,
sử dụng đất đối với một số tổ chức, cá nhân tại khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi
Xuân. Chủ trì, phối hợp phòng Khoáng sản kiểm tra việc khai thác đất tại xã Hương
Thuỷ, huyện Hương Khê theo phản ánh của báo Hà Tĩnh; Kiểm tra việc quản lý, sử
dụng đất của Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt tại phường Nguyễn Du, TP.Hà
Tĩnh.
02 đoàn hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra: Đoàn thanh tra việc
giao, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc; Đoàn kiểm
tra, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường
của các tổ chức đã được kiểm tra.
3. Thanh tra UBND các huyện, thị xã, thành phố
UBND thị xã Hồng Lĩnh: Ban hành kết luận về thanh tra việc chấp hành chính
sách pháp luật về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại phường Trung
Lương. Qua thanh tra phát hiện việc nghiệm thu chưa đúng nội dung công việc, vật
liệu thi công thực tế, kiến nghị thu hồi 12,647 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút
kinh nghiệm các cá nhân liên quan đến các sai phạm.
Ngoài ra, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các cuộc
thanh tra dở dang từ kỳ trước chuyển sang 6 cuộc, triển khai mới trong kỳ 01 cuộc.
Nội dung thanh tra chủ yếu là công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư
xây dựng cơ bản tại các phường, xã, trường học.
II. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC
Tháng 02/2021, các cấp ngành tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư nên tình hình cơ bản ổn định. Đơn thư được tập trung về một đầu mối qua
tiếp công dân và được phân loại, giải quyết theo quy định. Các đơn thư phát sinh
thuộc thẩm quyền đã được các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt
điểm đồng thời thường xuyên soát xét, chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc
mới phát sinh ngay tại cơ sở. Thanh tra tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh dự thảo
báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của 03 công dân theo yêu cầu của Thanh tra
Chính phủ.
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1. Công tác tiếp công dân
Trong tháng toàn tỉnh tiếp 324 lượt người (định kỳ 139; thường xuyên: 185),
có 03 đoàn đông người. Trong đó:
- Cấp tỉnh tiếp: 0.
- Cấp huyện tiếp: 115 lượt người (định kỳ 45; thường xuyên: 70), có 03 đoàn
đông người.
- Sở ngành tiếp: 11 lượt người (định kỳ 03; thường xuyên: 08), không có đoàn
đông người.
- Cấp xã: 198 lượt người (định kỳ 91; thường xuyên: 107), không có đoàn
đông người.
2. Tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Toàn tỉnh tiếp nhận 337 đơn (KN: 30; TC: 17; KNPA: 290). Cụ thể: Cấp tỉnh:
19 đơn (KN: 03; TC: 02; KNPA: 14); cấp huyện: 177 đơn (KN: 17; TC: 12, KNPA:
148); các sở, ngành: 09 đơn (KN: 02, TC: 01; KNPA: 06); cấp xã: 132 đơn (KN: 08;
TC: 02, KNPA: 122). Trong đó:
- Đơn trùng lặp, không đủ điều kiện xử lý: 24 đơn (KN: 02; TC: 04; KNPA:
18);
- Đơn đủ điều kiện xử lý: 313 (KN: 28; TC: 13, KNPA: 272).
+ Đơn thuộc thẩm quyền cơ quan Tư pháp: 03 (KN: 0 ; TC: 0; KNPA: 03);
+ Đơn thuộc thẩm quyền Hành chính: 310 (KN: 28; TC: 13; KNPA: 269);
* Phân thẩm quyền: (Đã bao gồm đơn cấp tỉnh chuyển về)
- Thẩm quyền tỉnh: 0;
- Thẩm quyền cấp huyện: 171 đơn (KN: 17, TC: 08, KNPA: 146);
- Thẩm quyền sở, ngành: 06 (KN: 01; TC: 01; KNPA: 04).
- Thẩm quyền cấp xã: 133 đơn (KN: 10; TC: 04, KNPA: 119);
* Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 34/41
vụ, đạt tỷ lệ 82,9%; trong đó:
+ Vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết
24/28 vụ, tỷ lệ 85,7%, trong đó: Khiếu nại đúng: 0/24 vụ việc, chiếm tỷ lệ 0%; khiếu
nại đúng một phần: 04/24 vụ việc, chiếm tỷ lệ 16,66%; khiếu nại sai 20/24 vụ việc,
chiếm tỷ lệ 83,34%.
+ Vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 10/13
vụ, tỷ lệ 76,92%, trong đó: Tố cáo đúng 0/10 vụ việc, chiếm tỷ lệ 0%; tố cáo đúng
một phần 02/10 vụ việc, chiếm tỷ lệ 20%; tố cáo sai 08/10 vụ việc, chiếm tỷ lệ 80%.
Ngoài ra, trong tháng các cấp, ngành đã xử lý, trả lời 224/269 đơn kiến nghị
phản ánh của công dân, đạt tỷ lệ 83,27%.
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III. Công tác phòng, chống tham nhũng
Duy trì thực hiện nề nếp công tác quản lý nhà nước về PCTN trên địa bàn tỉnh:
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN và các văn bản chỉ đạo về
công tác PCTN; chú trọng làm tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng... Triển
khai tổng kết Chiến lược Quốc gia về PCTN; thực hiện báo cáo tình hình, kết quả
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Chỉ thị số 44/CTTTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp
bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Tham mưu kịp thời, chất lượng các văn bản, báo cáo về công tác PCTN.
IV. Một số nội dung trọng tâm khác
1. Công tác xử lý sau thanh tra
Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh
tra của các đơn vị.
2. Kết quả thực hiện Văn bản số 131/UBND-NCm ngày 01/6/2020 của
UBND tỉnh về rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra và đôn đốc thực hiện kết
quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
a. Kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và các
nội dung chỉ đạo theo Báo cáo số 420-BC/TU ngày 15/5/2020:
Tại Phụ lục 05 Báo cáo số 420-BC/TU ngày 15/5/2020 về các kiến nghị của
kiểm toán Ngân sách năm 2018 chưa thực hiện: Có tổng hợp báo cáo của Sở Tài
chính về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán NSĐP giai đoạn năm 2015 đến năm
2018 theo Phụ lục 02 kèm theo.
b. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (từ 01/10/2015
đến ngày 30/4/2020) theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 2867/UBND-NC
ngày 07/5/2020:
Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã được cấp ủy chính quyền các
cấp và lãnh đạo các sở, ngành thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện .
Lũy kế đến tháng 01/2020, kết quả thực hiện về kinh tế như sau:
- Đối với các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương và kiến
nghị của Kiểm toán nhà nước: 1.019.949 triệu đồng/1.150.172 triệu đồng (đạt
88,7%); xử lý hành chính: 3.241 triệu đồng/3.688 triệu đồng (đạt 88%).
- Đối với các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Thanh tra cấp tỉnh,
huyện ban hành thực hiện: 139.647,99 triệu đồng/170.245,44 triệu đồng (đạt 82%).
Số tồn đọng giai đoạn 01/10/2015 đến ngày 30/4/2020 số tiền 160.821,45 triệu
đồng (trong đó kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương: 62.927 triệu
đồng; kiến nghị kiểm toán: 67.297 triệu đồng; kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ
quan Thanh tra cấp tỉnh, huyện: 30.597,45 triệu đồng (Phụ lục 01, 02, 03 theo dõi
kèm theo).
V. Các nhiệm vụ khác
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Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán
triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh và các kết luận của Trung ương.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 29/12/2020
của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm
vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức cho toàn thể CBCC
nghỉ tết vui tươi, an toàn. 100% CBCC chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương
hành chính, đi làm đảm bảo thời gian theo quy định.
Chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống
dịch Covid-19.
B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA THÁNG 3

- Chỉ đạo các ĐTT đã triển khai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Các
ĐTT đã kết thúc sớm ban hành kết luận thanh tra. Triển khai các nhiệm vụ theo kế
hoạch năm 2021.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, bám sát các địa
phương, đơn vị để chủ động nắm chắc tình hình, vụ việc. Tăng cường theo dõi, đôn
đốc và thực hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân các cấp. Tổng hợp các vụ việc tồn đọng trên địa bàn tỉnh để theo
dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã giải
quyết; báo cáo xử lý kịp thời các đơn KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN: Thực hiện công tác
tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; chú
trọng làm tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Triển khai Kế hoạch thực hiện
Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021”. Tham mưu
UBND tỉnh kế hoạch triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy
định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,
tổ chức, đơn vị.
- Giám sát hoạt động các đoàn thanh tra, tổ công tác. Tiếp tục rà soát, đôn đốc
các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, tổ chức làm việc với một số đối tượng thanh
tra không chấp hành nghiêm túc kết luận thanh tra, đề xuất biện pháp xử lý.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ
về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức
ngành Thanh tra; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND
tỉnh về ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh và Văn bản số 7792/UBND-NC1 ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh triển
khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
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- Chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống
dịch Covid-19.
Trên đây là tình hình, kết quả công tác thanh tra tháng 02 và kế hoạch tháng 3
năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh biết để lãnh đạo, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

CHÁNH THANH TRA

- TTr.Tỉnh uỷ;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Ban NC Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, VP.

Võ Văn Phúc
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