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      SỞ CÔNG THƯƠNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-SCT Lạng Sơn, ngày           tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và  

kiến nghị của kiểm toán Nhà nước. 

 

 

Sở Công Thương Lạng Sơn nhận được Công văn số 77/TTr-GS, KT ngày 

15/02/2022  của Thanh tra tỉnh v/v xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát 

và báo cáo việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau 

thanh tra và căn cứ Công văn số 23-CV/BCĐ ngày 28/01/2022 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận 

thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Sở Công Thương xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Thanh tra, Luật kiểm 

toán nhà nước; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy 

định việc thực hiện Kết luận thanh tra; kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 và luôn xác định công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm 

toán nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với nhiệm chính trị của 

Sở Công Thương. Trên cơ sở đó, Chi ủy, lãnh đọa Sở đã chỉ đạo triển khai đồng 

bộ, quyết liệt, toàn diện các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, nhằm phát 

huy những mặt công tác đã làm được; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối thoại giải đáp kịp thời các khó 

khăn vướng mắc về pháp luật cho người dân, đơn vị, công chức để mọi người tự 

nguyện tuân thủ đúng pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đối 

tượng thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra và kiểm toán Nhà nước trong 

việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán Nhà nước; 

thường xuyên tiến hành kiểm tra theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý về thanh tra, xử lý người có hành vi phạm, đảm bảo sự chỉ đạo, 

lãnh đạo toàn diện và sự phối hợp tốt giữa các phòng, đơn vị trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao có hiệu quả hơn góp phần tăng cường 

công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực ngành trong thời gian 

tới. 

II. NỘI DUNG 
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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị, 

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

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, 

pháp luật về PCTN, tiêu cực, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình 

tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy 

Lạng Sơn 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; Công 

văn số 23-CV/BCĐ ngày 28/01/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc 

tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước và các văn bản liên quan. 

Tiếp tục rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng vị trí việc làm và đặc 

biệt quan tâm, xây dựng đội ngũ công chức làm công tác tổ chức cán bộ, Thanh 

tra có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, tinh 

thông về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành suất xắc nhiệm vụ chính trị 

được giao và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong 

lĩnh vực Công Thương. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp 

ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu 

Người đứng đầu cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phải 

gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý về thanh tra và kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Chỉ đạo tiến hành thực hiện việc nắm tình hình, xây dựng và thực hiện các phương 

án kế hoạch phòng ngừa, phát hiện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận 

thanh tra, rà soát kiểm tra các kết luận thanh tra chưa thực hiện xong để đôn đốc 

thực hiện dứt điểm theo quy định; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử lý 

các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, hành vi bao che, dung túng, tiếp tay 

cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các 

vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

Nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 

về thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tinh thần cầu thị, giải trình 

những vấn đề cần làm rõ theo yêu cầu của thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và chịu 

trách nhiệm về nội dung giải trình; xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

có liên quan trong việc chậm thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử ý 

về thanh tra và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước thuộc lĩnh vực mình quản lý. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực 

để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời 

các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí. 
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Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Đưa công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào chương 

trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, nhất là giám sát đối với việc thực thi trách nhiệm, quyền 

hạn của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm, thẩm quyền trong phòng, chống 

tham nhũng và trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm 

những hành vi lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để vu khống, tố cáo sai sự 

thật, hãm hại người đấu tranh chống tham nhũng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng 

phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, 

triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện 

kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước. 

2. Đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch này chủ động triển khai thực 

hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của đơn vị có hiệu quả. 

3. Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh;    
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Các phòng chuyên môn;  
- TT KC&XTTM; 
- Lưu VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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