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UBND HUYỆN KIM THÀNH
THANH TRA HUYỆN

Số:          /KH-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Kim Thành, ngày     tháng   năm 2022

KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện 
Kim Thành về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022;

Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

20/12/2021 của HĐND huyện, Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/02/2022 của 
UBND huyện và các Nghị quyết khác có liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng.

- Đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể 
để tham mưu Huyện ủy, HĐND và UBND huyện hiệu quả trong công tác thanh 
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu 
- Các cán bộ, công chức của cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch.
II. NỘI DUNG 
1. Công tác Thanh tra 
1.1. Thanh tra theo kế hoạch
Hoàn thành 05 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Chủ 

tịch UBND huyện Kim Thành về việc phê duyệt tại Quyết định số 3207/QĐ-
UBND ngày 14/12/2022, cụ thể:
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- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Trường Mầm non 
Phúc Thành trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp 
(thời kỳ thanh tra: 02 năm 2020, 2021); thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng  
góp của phụ huynh học sinh (năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021). Thời gian 
thực hiện: Quý I/2022.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn 
của UBND xã Đại Đức trong việc thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, mua 
sắm tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình đã được 
nghiệm thu, quyết toán (thời kỳ thanh tra: 03 năm 2019, 2020 và 2021). Thời gian 
thực hiện: Quý II/2022.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao đối với Phòng Nội vụ huyện (thời kỳ thanh tra: 
02 năm 2020 và 2021). Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đồng Cẩm và Chủ tịch 
UBND thị trấn Phú Thái trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra: 02 năm 2020 và 2021). 
Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

 1.2. Thanh tra đột xuất
Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra 

chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Thanh tra tỉnh; thanh tra các vụ việc 
khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

Tổ chức tốt việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có 
hiệu lực pháp luật.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của 

Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 18/02/2022 của Huyện ủy Kim 
Thành về nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng năm 2022.

- Phối hợp với Ban tiếp công dân, các phòng chuyên môn tham mưu giúp 
Lãnh đạo UBND huyện duy trì việc tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 10 và 
25 hằng tháng tại phòng tiếp công dân UBND huyện. Thường trực tiếp dân vào 
các ngày trong tuần tại cơ quan theo quy định. 
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- Tiếp nhận và xử lý đơn theo thẩm quyền, đúng thời gian, không để đơn 
thư tồn đọng hoặc không được xem xét giải quyết theo qui định. Tập trung giải 
quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện việc xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết khi được giao phấn đấu đạt tỷ lệ 
trên 85% của số vụ việc mới phát sinh.

- Thực hiện thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 
18/8/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành thực hiện đồng bộ các 

giải pháp về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn với việc 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân.

- Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, phòng 
chuyên môn trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót đồng thời 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định nếu có.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 
của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kế hoạch được quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức của 

cơ quan Thanh tra huyện. Căn cứ Kế hoạch này, mỗi công chức có trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế 
hoạch trên lĩnh vực được phân công.

2. Đồng chí Chánh Thanh tra huyện chịu trách nhiệm chung trong việc tham 
mưu cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện thực hiện nhiệm vụ công tác thanh 
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng của huyện 
năm 2022. Đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện của từng cán 
bộ, công chức trong cơ quan.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kho%C3%A1_XII
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3. Cán bộ, công chức cơ quan căn cứ nhiệm vụ được giao tham mưu cho 
Đồng chí Chánh Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm về công việc tham mưu.

4. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên 
địa bàn huyện.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra 
huyện Kim Thành./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH THANH TRA

Lê Thị Thùy Vân
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