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KẾ HOẠCH 

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra  

sau kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy 
 

 

Thực hiện Kết luận số 12-KL/BNCTU ngày 09/9/2020 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Sở Công Thương, Chi bộ Sở Công 

Thương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra 

sau kiểm tra như sau :  

I. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐƯỢC CHỈ RA SAU 

KIỂM TRA CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY 

1. Cấp ủy, Chi bộ chưa quan tâm chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện Kết luận số 321-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Chi bộ có những thời điểm 

chưa được quan tâm đúng mức; chưa thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề về 

công tác PCTN; chưa thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên.  

3. Công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra về PCTN trong đơn vị còn 

ít. 

4. Công tác rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ còn có vị trí chưa đúng 

quy định (còn quy hoạch ngang cấp, quy hoạch quá vị trí quy định); kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác chưa có danh sách các trường hợp cụ thể phải chuyển 

đổi; Sở chưa thực hiện báo cáo chuyên đề về kết quả việc định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác theo quy định. 

5. Công tác kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập chưa được 

quan tâm đúng mức; một số trường hợp kê khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo 

nội dung theo quy định, chưa giải trình tài sản tăng hoặc giảm so với kỳ kê khai 

trước. 

II. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế được 

chỉ ra qua kiểm tra. Cụ thể như sau: Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết 

luận số 321-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát công tác quy hoạch cán 

bộ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy; quan tâm bố trí đủ cán bộ cho Thanh tra Sở. 

 2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai 
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đoạn 2016-2020; Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. 

 3. Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, 

người lao động, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt theo quy định của Đảng. 

 4. Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng thực hiện tốt việc công khai trong 

nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ 

trong cơ quan. Chủ động phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc 

thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước.  

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, trong đó có kiểm 

tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề 

về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý 

kịp thời các vụ việc sai phạm, tham nhũng, lãng phí.  

 6. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ, Tổ trưởng các Tổ đảng, 

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào kế hoạch này chủ động nghiên 

cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện theo trách nhiệm được phân công. 

2. Giao Thanh tra Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu ban hành văn 

bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 321-KL/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, 

kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, 

hoàn thành trước ngày 25/9/2020. Tham mưu tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc sai phạm, tham nhũng, lãng phí.  

3. Giao Văn phòng Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu rà soát công 

tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 15/3/2017 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tham mưu bố trí đủ cán bộ cho Thanh tra Sở. 
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4. Giao Bộ phận thường trực Chi bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c); 

- Các đ/c BCH; 

- Các Tổ đảng; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: Chi bộ. 

T/M CHI ỦY 

BÍ THƯ 
 

 

 

 
 

Phùng Quang Hội 
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