
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

THANH TRA TỈNH 

 

Số: 120/BC-TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Công tác thanh tra tháng 11 năm 2020 

 

Tháng 11/2020, toàn ngành Thanh tra Hà Tĩnh tiếp tục tập trung hoàn thành 

các cuộc thanh tra theo kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021. Tăng cường theo 

dõi, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời các KNTC, kiến nghị phản 

ánh (KNPA); tiếp tục rà soát, báo cáo, đề xuất các phương án giải quyết vụ việc 

tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 76/KH-TCTM ngày 02/5/2019 của Tổ 

công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kéo dài góp phần ổn định tình hình chung trong toàn tỉnh.  

Toàn tỉnh đã tiếp 917 lượt người đến KNTC, KNPA; tiếp nhận, xử lý 437 đơn 

thư; đã giải quyết 35/43 vụ việc KNTC, đạt tỷ lệ 81,4%. Toàn ngành thực hiện 50 

cuộc thanh tra, kiểm tra tại 256 tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm tại 65 tổ chức, 

cá nhân với tổng số tiền vi phạm 1.255 triệu đồng (kiến nghị thu hồi 605 triệu 

đồng, xử lý khác 650 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính 71 trường hợp với 

số tiền 1.017 triệu đồng. 

A. KẾT QUẢ CỤ THỂ 

I. Về thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực KTXH 

Tiếp tục thực hiện 03 Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC; PCTN; 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 

Thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với Phòng Quản lý 

vận tải, phương tiện và Người lái. Tuần tra, xử lý các phương tiện chở hàng vi 

phạm các quy định về ATGT. Kiểm tra xử lý các phương tiện hoạt động kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe “dù”, xe đưa đón học sinh trên địa bàn 

tỉnh. Trực đảm bảo ATGT và điều tiết giao thông khi xảy ra tình trạng mưa lũ và 

bão trên các tuyến đường Sở GTVT quản lý. Trong tháng lập biên bản 47 trường 

hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 192 triệu đồng. 

b) Thanh tra Sở Xây dựng 

Thực hiện 02 cuộc kiểm tra về quản lý chất lượng công trình và an toàn lao 

động, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát 

sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, phát hiện một số sai phạm: Năng lực 
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quản lý dự án một số chủ đầu tư không đảm bảo theo quy định; hồ sơ quản lý chất 

lượng không đầy đủ và không đúng theo quy định; không lập biện pháp an toàn 

cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công; không có kết quả kiểm tra biện 

pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu; công 

tác an toàn, lao động chưa đầy đủ theo quy định; một số công trình thi công có một 

số tồn tại, sai sót trong quá trình thi công; đã xử phạt vi phạm 03 trường hợp với số 

tiền 62,5 triệu đồng. 

c) Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục 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. Kiểm tra việc bơm nước thải 

không qua hệ thống xử lý nước thải ra mương thoát nước mưa tại bãi đổ xỉ than 

của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. 

Kiểm tra phản ánh liên quan đến việc sạt lở của mỏ đá Thạch Hải, xã Thạch Hải, 

huyện Thạch Hà. Qua kiểm tra xử phạt 3 tổ chức với số tiền 220 triệu đồng; tham 

mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với 01 tổ chức, số tiền 

392 triệu đồng. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Kết thúc 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản. Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 

khai thác thủy sản, chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, buôn bán 

thuốc BVTV, phân bón… Xử phạt 03 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng. 

e) Thanh tra Sở Tài chính 

Tiến hành thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kết luận 

Thanh tra công tác điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện 

Nghi Xuân. Tổng số xử lý qua thanh tra 1.090 triệu đồng, trong đó: Thu hồi nộp 

ngân sách tỉnh 159 triệu đồng; thu hồi nộp ngân sách xã 9,5 triệu đồng; thu hồi nộp 

vào TK tạm giữ của sở Tài chính 395 triệu đồng; cắt giảm thanh toán, hợp đồng 

526 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 49 triệu đồng đối với 3 tổ chức và 8 

cá nhân. 

f) Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ 

Triển khai thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với sản xuất, kinh 

doanh, nhập khẩu xăng dầu. Qua thanh tra đã xử phạt 03 doanh nghiệp vi phạm về 

buôn bán xăng dầu trên thị trường có chất lượng không phù hợp theo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia với số tiền là 81 triệu đồng. 

3. Thanh tra UBND các huyện, thị xã, thành phố 

UBND huyện Can Lộc ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách 

pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại thị trấn Đồng Lộc. Qua thanh 

tra phát hiện việc nghiệm thu chưa đúng khối lượng thi công thực tế, dự toán, kiến 

nghị xử lý 165 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 

41 triệu đồng và giảm trừ không thanh toán số tiền 124 triệu đồng. 
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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 11 cuộc, triển khai mới trong kỳ 07 

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 11/2020 số lượt tiếp công dân và số đơn thư phát sinh cao hơn so với 

tháng trước. 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, phát huy vai trò công tác hòa giải, đối thoại với công dân. UBND 

tỉnh chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 26 vụ việc; ban hành 01 

quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; thành lập 01 đoàn kiểm tra, xác minh 

khiếu nại. Thanh tra tỉnh tham mưu văn bản báo cáo cơ quan cấp trên 03 vụ việc; 

mời 01 công dân đến làm việc. 

1. Công tác tiếp công dân 

Trong tháng toàn tỉnh tiếp 917 lượt người (định kỳ 348; thường xuyên: 569); 

có 03 lượt đoàn đông người. Trong đó: 

- Cấp tỉnh tiếp: 35 (định kỳ 0; thường xuyên: 35), có 01 đoàn đông người
1
. 

- Cấp huyện tiếp: 196 lượt người (định kỳ 54; thường xuyên: 142), có 02 

đoàn đông người (huyện Kỳ Anh: 01 lượt đoàn; thị xã Kỳ Anh: 01 lượt đoàn). 

- Sở ngành tiếp: 95 lượt người (định kỳ 0; thường xuyên: 95), không có đoàn 

đông người. 

- Cấp xã: 591 lượt người (định kỳ 294; thường xuyên: 297), không có đoàn 

đông người. 

2. Tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Toàn tỉnh tiếp nhận 437 đơn (KN: 52; TC: 23; KNPA: 362). Cụ thể: Cấp 

tỉnh tiếp nhận và xử lý 86 đơn (KN: 26; TC: 06; KNPA: 54); cấp huyện: 158 đơn 

(KN: 19; TC: 07, KNPA: 132); các Sở, ngành tiếp nhận 9 đơn (KN: 0, TC: 01; 

KNPA: 08); cấp xã tiếp nhận: 184 đơn (KN: 07; TC: 09, KNPA: 168). Trong đó:  

- Đơn trùng lặp, không đủ điều kiện xử lý: 102 đơn (KN: 17; TC: 14; 

KNPA: 71); 

- Đơn đủ điều kiện xử lý: 335 (KN: 35; TC: 09, KNPA: 291). 

+ Đơn thuộc thẩm quyền cơ quan Tư pháp: 05 (KN: 0; TC: 01; KNPA: 04); 

+ Đơn thuộc thẩm quyền Hành chính: 330 (KN: 35; TC: 08; KNPA: 287); 

                                           
1
 (1) Một số hộ dân huyện Lộc Hà, Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên: Đề nghị xem xét việc hỗ trợ thiệt hại 

do sự cố môi trường đối với hải sản tẩm ướp…Ban Tiếp công dân đã tiếp và giải thích cho công dân. 
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* Phân thẩm quyền của cơ quan hành chính (Đã bao gồm đơn cấp tỉnh 

chuyển về) 

- Thẩm quyền cấp tỉnh: 01 (KN: 01; TC: 0; KNPA: 0) 

- Thẩm quyền cấp huyện: 151 đơn (KN: 18, TC: 05, KNPA: 128); 

-  Thẩm quyền các sở, ngành: 10 (KN: 0; TC: 01; KNPA: 09).  

- Thẩm quyền cấp xã: 168 đơn (KN: 16; TC: 02, KNPA: 150); 

* Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

Số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 35/43 

vụ, tỷ lệ 81,4%; trong đó: 

+ Vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 

29/35 vụ, tỷ lệ 82,9%, trong đó: Khiếu nại đúng 1/29 vụ việc chiếm tỷ lệ 3,5%, 

khiếu nại đúng một phần 3/29 chiếm tỷ lệ 10,3%, khiếu nại sai 25/29 chiếm tỷ lệ 

86,2%. 

+  Vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 6/8 vụ, 

tỷ lệ 75%, trong đó: Tố cáo đúng 0/8 vụ việc chiếm tỷ lệ 0%, tố cáo đúng một phần 

1/6 vụ việc chiếm tỷ lệ 16,7%, tố cáo sai 5/6 vụ việc chiếm tỷ lệ 83,3%. 

Ngoài ra, trong qúy các cấp, ngành đã xử lý, trả lời 249/287 đơn kiến nghị 

phản ánh của công dân, đạt tỷ lệ 86,8%.  

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 thực hiện Văn bản số 8206/VPCP-V.I ngày 01/10/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ. Đề xuất lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2030 (“Mục tiêu 16.5: Giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng 

và hối lộ”). 

Báo cáo và tham mưu văn bản UBND tỉnh chỉ đạo quản lý Nhà nước về 

PCTN trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ ra soát Báo cáo 

đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2019. 

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 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 1452/KL-TTCP ngày 

21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ và tổ chức họp để giải quyết các khó khăn 

vướng mắc của UBND Thị xã Kỳ Anh trong việc thực hiện Kết luận thanh tra số 

66/KL-UBND ngày 11/2/2015. 
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Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh 

tra của các đơn vị. Kết quả đôn đốc đã thu hồi được số tiền 328,053 triệu đồng . 

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. Về thực hiện kết quả thực hiện và điều chỉnh kế hoạch thanh tra: Thanh tra 

tỉnh đã có báo cáo cụ thể tại Văn bản 319/TT-NV2 ngày 26/6/2020.  

b. Kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và các 

nội dung chỉ đạo tại Báo cáo số 420-BC/TU ngày 15/5/2020 của Tỉnh ủy: 

- Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung tổ 

chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng thanh tra, xác định rõ 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm phát hiện và kiến nghị xử lý 

kịp thời; các nội dung về kinh tế chưa thực hiện triệt để qua kết luận thanh tra và 

kiến nghị kiểm toán, các đơn vị đã sử dụng các chế tài cho phép để tổ chức thu hồi 

triệt để tiền, đất đai, tài sản bị thất thoát. 

- Về chỉ đạo tại Báo cáo số 420-BC/TU ngày 15/5/2020 của Tỉnh ủy: 

+ Về các kiến nghị của kiểm toán Ngân sách năm 2018 chưa thực hiện (Theo 

Phụ lục 05 của cáo cáo): Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo. 

+ Về các KLTT có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (Theo Phụ lục 06 của 

báo cáo):  

(1) Kết luận thanh tra số 03/KL-UBND ngày 10/11/2018 của UBND huyện 

Lộc Hà: UBND huyện Lộc Hà đã có Báo cáo số 23/UBND-TTm ngày 16/6/2020 

gửi UBND tỉnh, hiện tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang thu giữ hồ 

sơ để thực hiện các bước tiếp theo.  

(2) Kết luận thanh tra số 119/KL-UBND ngày 23/11/2018 của UBND huyện 

Hương Khê: UBND huyện Hương Khê đã có Văn bản số 18/UBND-TT ngày 

04/9/2020 chuyển hồ sơ vụ việc tại xã Hương Lâm đến cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Hương Khê để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

+ Về kiến nghị rà soát 02 gói thầu tại Kết luận thanh tra số 17/KL-TT  ngày 

09/11/2018 (Theo Phụ lục 07 của báo cáo): UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát 

lại toàn diện từ khâu thiết kế, lập dự toán đến thanh, quyết toán 02 gói thầu. Sở Tài 

chính đã có Văn bản số 28/STC-TCĐTm ngày 15/7/2020 về việc rà soát, kiểm tra 

thiết kế, dự toán, quyết toán đối với cấp phối bê tông mặt đường M300 gửi UBND 

tỉnh và Ban nội chính Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã có văn bản số 4984/UBND-NC ngày 

29/7/2020 báo cáo kết quả rà soát các hồ sơ dự án: Đường giao thông nông thôn xã 

Sơn Thọ; đường giao thông nông thôn từ thôn 4 đi thôn 5, xã Hương Thọ, huyện 

Vũ Quang gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

c. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (Ban hành 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:  
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Đến tháng 11/2020, 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: Đã thu hồi 1.019.942 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: Đã thu hồi 138.943,07 triệu đồng/170.245,44 triệu đồng 

(đạt 81,6%).  

Giai đoạn 01/10/2015 đến ngày 30/4/2020, số tiền tồn đọng chưa thực hiện 

160.945,95 triệu đồng (trong đó kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung 

ương: 62.927 triệu đồng; kiến nghị kiểm toán: 67.304 triệu đồng; kết luận thanh 

tra, kiểm tra của các cơ quan Thanh tra cấp tỉnh, huyện: 30.714,95 triệu đồng  

Có Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo 

3. Kết quả thực hiện Văn bản 138/UBND-NCm ngày 18/6/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 11/3/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Kết quả triển khai thực hiện chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm 

được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra sang cơ quan điều tra: Thanh tra tỉnh (13 vụ 

việc); sở, ngành (06 vụ việc); huyện, thị (05 vụ việc) đã thực hiện chuyển và cung 

cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua 

thanh tra, kiểm tra sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để giải quyết theo yêu cầu. 

V. Các nhiệm vụ khác 

Tham mưu Dự thảo Báo cáo công tác giải quyết KNTC, PCTN phục vụ kỳ 

họp thứ 18 HĐND tỉnh. Góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra các đơn vị; hoàn thiện 

dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2021. 

Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (trực 

tuyến) tại điểm cầu Hà Tĩnh. 

Thoả thuận bổ nhiệm lại Chánh thanh tra Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Triển khai một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập 

Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11). 

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA THÁNG 12 

- Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các Đoàn thanh tra kết thúc thanh tra trực tiếp 

ban hành kết luận thanh tra; các đoàn thanh tra đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến 

độ. Triển khai các đoàn thanh tra còn lại theo kế hoạch năm 2020 đảm bảo tinh 

thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Góp ý dự thảo kế hoạch 

thanh tra các đơn vị và trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra 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. Chỉ đạo các địa phương 
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đơn vị tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ 

việc mới phát sinh, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc 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; theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 

trên địa bàn tỉnh”. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác đánh giá PCTN cấp 

tỉnh năm 2019. 

- 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. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác và tổng kết các hoạt động 

năm 2020. 

- 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”. 

Trên đây là tình hình, kết quả công tác thanh tra tháng 11 và kế hoạch tháng 

12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh biết để lãnh đạo, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- TTr.Tỉnh uỷ;  

- TTr. HĐND tỉnh;  

- Ban NC Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, VP. 
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