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Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2018
KẾ HOẠCH
Thanh tra, kiểm tra năm 2019

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh
tra, kế hoạch thanh tra;
Căn cứ Công văn số 1835/TTCP-KHTCTH, ngày 24/10/2016 của Thanh
tra Chính phủ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
doanh nghiệp năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Thanh tra tỉnh;
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt với
những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và
các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực
dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu
quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.
2. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của
Quốc hội, của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ
quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, giải quyết dứt điểm
các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp; tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các
ngành, nhất là cơ sở để nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ và nhân dân.
3. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và
xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật gắn với triển khai thanh tra việc thực
hiện trách nhiệm. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về
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phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và cơ chế
phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tăng cường tuyên
truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức,
phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA
Năm 2019, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động bám sát yêu cầu chỉ
đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để tiến hành
thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.
Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt, Thanh tra tỉnh tiến hành 11 cuộc thanh tra hành chính, 02 cuộc thanh
tra dự phòng và 01 cuộc kiểm tra liên ngành về việc thực hiện công tác kê khai,
minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 tại các Sở, ban ngành, UBND các huyện,
thị xã và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.
Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện các đoàn thanh
tra, kiểm tra về nội dung, thời gian, phân công đơn vị thực hiện và lãnh đạo
tham gia chỉ đạo, giám sát thể hiện chi tiết trong Danh mục các cuộc thanh tra,
kiểm tra năm 2019 kèm theo Kế hoạch này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Theo kế hoạch phân công, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các phòng thuộc
Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và
thường xuyên báo cáo việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 cho
Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng thời thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động
thanh tra; phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt việc tốt, xử lý
nghiêm người vi phạm, qua đó bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch thanh tra đạt
hiệu lực, hiệu quả.
Đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và Thanh
tra tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này./.
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