
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

THANH TRA TỈNH 

 

Số: 18/BC-TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Công tác thanh tra Quý I năm 2021 

(16/12/2020-15/3/2021) 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, trong Quý I ngành Thanh tra Hà Tĩnh tiếp tục thực 

hiện các cuộc thanh tra của năm 2020, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch 

được duyệt của năm 2021; tập trung nghiên cứu, cho ý kiến dự thảo sửa đổi Luật 

thanh tra năm 2010; theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau 

thanh tra.  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2021 các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh lần thứ XIX; mặt khác trong Quý I có dịp nghỉ Tết Nguyên đán, dịch bệnh 

Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến các mặt của đời sống 

kinh tế - xã hội, do đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong đó 

có ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ đảm bảo tinh thần theo Chỉ thị số 06/CT-

TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

sau kỳ nghỉ tết Nguyênđán và chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch Covid 

19. Với tinh thần đó toàn ngành đã tập trung hoàn thiện các cuộc thanh tra đột xuất 

theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các cuộc thanh tra từ kỳ trước 

chuyển sang đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. 

Trong đó,đáng chú ý là các cuộc thanh tra, kiểm tra: Thanh tra toàn diện Dự án 

Khu dân cư đô thị tại Khu đô thị Bắc Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; Thanh tra 

trách nhiệm việc 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 dựngtại UBND huyện Đức Thọ, UBND huyện Can Lộc, UBND huyện 

Hương Khê, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ;  

thanh tra công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Đầu tư xây 

dựng Công trình giao thông tỉnh... 

Quý I, toàn ngành thực hiện 97 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.256 tổ chức, cá 

nhân; đã phát hiện sai phạm tại 230 tổ chức, cá nhân. Tổng số sai phạm về kinh tế 

phát hiện qua thanh tra 2.450 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi vào NSNN 981 triệu 

đồng; xử lý khác 1.470 triệu đồng; tiêu hủy tài sản tương đương 01 triệu đồng;  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 
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- Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ 21 cuộc (Trong đó: Kỳ trước chuyển sang 

14; triển khai trong kỳ báo cáo 07). 

- Về hình thức: 20 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất do cấp trên giao. 

- Về tiến độ: 09 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; 05 cuộc đã ban 

hành kếtluận thanh tra.  

b) Kết luận thanh tra 

- Phát hiện vi phạm:  

+ Số đơn vị có vi phạm 6/29 số đơn vị được thanh tra. 

+ Những vi phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực đầu tư 

xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

+ Xử lý trách nhiệm về kinh tế, xử lý kỷ luật hành chính: Xử lý hành chính 

01 tổ chức và 05 cá nhân. 

+ Xử lý hình sự: Không 

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước: Qua thanh tra đã phát hiện, kiến 

nghị cấp có thẩm quyền tăng cường công tác quản lý về TCNS, ĐTXD... 

- Số tiền, tài sản kiến nghị thu hồi trong quá trình thanh tra: 981 triệu đồng; 

kiến nghị khác: 1.470 triệu đồng; số tiền đã thu được trong kỳ: 237 triệu đồng. 

c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về 

thanh tra 

- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra, đôn đốc trong kỳ báo cáo: 

07 kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra đôn đốc. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Qua đôn đốc, đã thu về ngân sách nhà 

nước: 237 triệu đồng. 

d) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực 

- Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý I đã thực hiện 15 cuộc thanh 

tra tại 16 đơn vị, kết quả 6/16 đơn vị có vi phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây 

dựng, chủ yếu vẫn là ở khâu lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, công tác nghiệm 

thu chưa chính xác, áp dụng đơn giá dự toán chưa phù hợp và thi công chưa đúng 

với hồ sơ thiết kế. Kết quả đã phát hiện kiến nghị xử lý vi phạm 2.342 triệu đồng; 

trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 872 triệu đồng, còn lại xử lý 

khác 1.470 triệu đồng. 

- Quản lý, sử dụng đất: Tiến hành 01 cuộc thanh tra đột xuất (kỳ trước 

chuyển sang). Về tiến độ, đã kết thúc thanh tra trực tiếp, đang trong quá trình dự 

thảo báo cáo và ban hành kết luận. 

- Quản lý và sử dụng tài chính - ngân sách: Trong kỳ, toàn ngành đã thực 

hiện 16 cuộc thanh tra tại 19 tổ chức, phát hiện 02 tổ chức có vi phạm. Qua thanh 
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tra đã kiến nghị xử lý vi phạm 108 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân 

sách nhà nước 108 triệu đồng, xử lý khác 0 triệu đồng, xử lý hành chính 01 tổ chức 

và 04 cá nhân. Các sai phạm chủ yếu về chi sai chế độ chính sách, kinh phí hết 

nhiệm vụ chi nhưng chưa hoàn trả ngân sách, truy thu thuế. 

2. Thanh tra chuyên ngành 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra  

- Tổng số cuộc thực hiện 76 cuộc (số cuộc có thành lập đoàn 26, số cuộc 

thanh tra, kiểm tra độc lập 50). 

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra 1.227 (trong đó: Cá nhân734 người, 

tổ chức 493 đơn vị). 

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra công tác chấp hành 

pháp luật về xây dựng đối với các hoạt động xây dựng; thanh tra, kiểm tra các cơ 

sở kinh doanh thuốc chữa bệnh; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số vạch; kiểm tra vi 

phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông... 

b) Kết quả thanh tra 

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 224 (trong đó cá nhân 116, tổ chức 108). 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: (1) Vi phạm trong 

lĩnh vực xây dựng như: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không đúng quy định; 

không tiến hành kiểm tra vật liệu trước khi thi công; giám sát thi công xây dựng 

chưa đảm bảo trình tự và nhiệm vụ quy định; công tác thi công xây dựng chưa 

đúng với giấy phép xây dựng. (2) Vi phạm trong lĩnh vực giao thông như: Vi phạm 

hành lang an toàn giao thông; vi phạm trật tự an toàn giao thông. (3) Vi phạm ở 

một số lĩnh vực khác như: Chấp hành pháp luật lao động, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hàng giả, hàng kém chất lượng... 

- Tổng số tiền vi phạm: Không. 

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 224; tiêu 

hủy tài sản tương đương số tiền 01 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 

1.186 triệu đồng, số tiền đã thu 1.131 triệu đồng (bao gồm cả số xử phạt của kỳ 

trước). 

3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc thanh tra: 11 cuộc; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: 20 đơn 

vị  (Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 04 cuộc tại 04 đơn vị; Thanh tra thành phố 

Hà Tĩnh 01 cuộc tại 01 đơn vị; thanh tra huyện Can Lộc 01 cuộc tại 01 đơn vị, 

Thanh tra tỉnh 5 cuộc tại 14 đơn vị). 

- Tổng số cuộc kết thúc: 01 cuộc, đã ban hành kết luận 01 cuộc. 
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b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: Kiến nghị các biện pháp chấn chính tăng 

cường công tác thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra 

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về thanh tra 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp dân và 

xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy 

phạm pháp luật mới được duy trì thường xuyên (thông qua ngày pháp luật hàng 

tháng).  

Quý I, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, 

thị xã đã tổ chức 26 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với 2.858 lượt người tham 

gia. 

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Ưu, nhược điểm trong việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra 

a) Ưu điểm 

Việc lập và phê duyệt kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong toàn ngành 

được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục được quán triệt thực hiện ngay từ khi xây dựng kế hoạch 

thanh tra. Toàn ngành Thanh tra tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra 

ngay từ những ngày đầu năm để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo tỉnh. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm, có 

hiệu quả tích cực; các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra cơ bản được thực hiện 

đầy đủ, kịp thời; UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị có sai phạm nghiêm 

túc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra do UBND tỉnh 

thành lập hoặc do Thanh tra tỉnh thực hiện. 

b) Hạn chế tồn tại 

Tình trạng kéo dài thời gian các cuộc thanh tra vẫn chưa được khắc phục triệt 

để, nhất là ở khâu xử lý ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra giải 

quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Việc phát hiện, kiến nghị xử lý kết quả 

thanh tra chưa toàn diện, còn nặng về kinh tế, việc phát hiện kiến nghị sửa đổi cơ 

chế quản lý, xử phạt vi phạm hành chính, chuyển xử lý trách nhiệm hình sự còn 

hạn chế. 

 2. Ưu, nhược điểm trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác thanh tra 

a) Ưu điểm 

UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm; Thanh 

tra tỉnh đã tích cực triển khai và thực hiện khá tốt chủ trương của UBND tỉnh; chủ 

động xử lý chồng chéo trùng lặp về đối tượng thanh tra là doanh nghiệp theo tinh 

thần Chỉ thị số 20/CT-TTg; chủ động đôn đốc các địa phương và ngành để triển 



5 

 

khai thực hiện kế hoạch năm 2021 gắn với xử lý, giải quyết tốt các vụ việc, góp 

phần ổn định tình hìnhchính trị tại địa phương. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Triển khai kế hoạch thanh tra của một số tổ chức Thanh tra nhà nước ở địa 

phương vẫn còn chậm. 

 3. Nguyên nhân của ưu, khuyết điểm và kinh nghiệm rút ra qua tổ chức, 

chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra 

 3.1. Nguyên nhân của ưu điểm 

 UBND tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tinh thần 

chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về hoạt động 

thanh tra, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với ngành Thanh tra, các 

sở ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chương trình kế hoạch thanh 

tra với thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội. Thanh tra tỉnh đã tập trung 

triển khai thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được giao, thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc thanh tra các địa phương và sở, ngành tổ chức thực hiện kế 

hoạch thanh tra đã được phê duyệt.  

3.2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế 

Quý I nằm trong khoảng thời gian của 2 năm (2020-2021), ảnh hưởng của tết 

Nguyên đán, thêm vào đó, ngành thanh tra còn phải tiếp tục triển khai hoàn thành 

các đoàn thanh tra của kỳ trước chuyển sang, đồng thời tham mưu xử lý giải quyết 

các nhiệm vụ đột xuất có tính phức tạp tồn đọng của địa phương nên một số đoàn 

thanh tra phải gia hạn thời gian, một số đoàn thanh tra chưa triển khai được theo kế 

hoạch. 

3.3. Bài học kinh nghiệm 

Tranh thủ sự quan tâm hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, xin ý kiến tham 

vấn các cơ quan Trung ương đối với các vụ việc phức tạp; sự quan tâm của cấp ủy 

và chính quyền các cấp đối với ngành thanh tra và hoạt động thanh tra. 

Chủ động triển khai kế hoạch thanh tra ngay từ đầu năm; tăng cường theo dõi, 

đôn đốc các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội 

dung và thời gian. Kịp thời xử lý giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của các tổ chức; báo cáo xin ý kiến của 

cấp có thẩm quyền để xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thanh tra và xử lý sau thanh tra. 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính để nâng cao kết 

quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra; phối hợp với Kiểm toán nhà nước trong tổ chức 

thực hiện kế hoạch của mỗi bên để vừa hạn chế chồng chéo, trùng lặp vừa đảm bảo 

thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2021 

1. Tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra chuyển tiếp theo Kế hoạch năm 

2020. 
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2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, Kế hoạch năm 2021. 

Phương hướng chủ đạo là đồng thời với chủ động tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 

thanh tra được duyệt và phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất được 

cấp ủy, chính quyền giao, phục vụ tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp, thực hiện tốt Chỉ  thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp, đồng thời đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 khi thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Đối với Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra 2021 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4014/QĐ-UBND ngày 24/11/2020. 

- Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực 

hiện tốt chương trình, kế hoạch đã được duyệt theo đúng định hướng của Thanh tra 

Bộ, ngành, Thanh tra tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện tốt việc xử lý kết quả thanh tra, kết luận thanh tra theo 

tinh thần Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định 

việc thực hiện kết luận thanh tra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt 

động thanh tra. 

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Thanh tra Chính phủ cần có ý kiến phản hồi các địa phương về những 

kiến nghị đã được nêu nhiều lần
1
. 

Trên đây là kết quả công tác thanh tra Quý I và phương hướng hoạt động Quý 

II năm 2021 trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, báo cáo Thanh tra 

Chính phủ theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp chung./. 
Nơi nhận: 

- Thanh tra Chính phủ; 

-  UBND tỉnh (để báo cáo); 

-  LĐ Thanh tra tỉnh (đhtn); 

-  Lưu: VT, NV2. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

Phan Tiến Phú 

 

                                           
1
 Hà Tĩnh đã kiến nghị nhiều lần về các vấn đề sau: 

1. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo: Đề nghị xem xét điều chỉnh mẫu biểu trong Thông tư số 

03/2013/TT-TTCP cho gọn, khoa học, tránh các tiêu chí rườm rà gây khó khăn cho công tác tổng hợp số liệu. 

2. Về phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán: Đề nghị Thanh tra Chính phủ làm 

việc với Kiểm toán Nhà nước để thống nhất việc kế thừa kết quả thanh tra tại các đơn vị đã có kết luận thanh tra, 

tránh việc gây phiền hà cho các đơn vị và việc trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán theo tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ.   

3. Đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu ban hành cơ chế để cho Thanh tra các địa phương có thẩm quyền 

thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp Trung ương (chi nhánh, đơn vị trực thuộc/công ty thành viên) đóng 

trên địa bàn tỉnh...  
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