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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra  

và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 

 Thực hiện Công văn số 77/TTr-GS,KT ngày 15/02/2022 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về việc 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. Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch triển khai như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức 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; xác định công tác thực hiện kết 

luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  

2. Yêu cầu 

Các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, 

chưa được xử lý dứt điểm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm 
toán nhà nước từ năm 2021 trở về trước mà đến nay chưa thực hiện xong; xác định 

rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân thuộc về chủ quan, làm rõ trách nhiệm và có 
giải pháp xử lý dứt điểm trong năm 2022; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với 

cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các khó khăn, vướng 
mắc trong tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra 

và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Thông qua rà soát, kịp thời phát hiện vụ việc 
có dấu hiệu tội phạm, chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định. 
Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân 

liên quan đến vi phạm, sai phạm theo kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán. 

Thanh tra Sở tiếp tục nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, kiểm tra; 
làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm, sai phạm để xem xét, xử lý 

theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của 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. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, 
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kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên 
địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử 

lý sau thanh tra: 

a) Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; hàng năm, thành lập tổ công tác 
rà soát, kiểm tra các kết luận thanh tra chưa thực hiện xong để đôn đốc hướng dẫn 

thực hiện dứt điểm theo quy định. 

b) Đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc 

thực hiện các kết luận, kiến nghị phải chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm, 
đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sai phạm về hành chính, 

kinh tế; tổ chức xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm theo 
quy định; khắc phục các yếu kém, hoàn thiện quy trình, quy định trong công tác 
quản lý, điều hành; đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chính 

sách cho phù hợp với thực tế; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Sở 
Nông nghiệp và PTNT theo đúng thời gian quy định. 

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 
thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các kết luận thanh tra, 

kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. 

2. Đối với việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: 

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện nghiêm túc các nội 
dung kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đến cơ 

quan Kiểm toán nhà nước theo quy định. 

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước, để tổng hợp báo cáo chung của Sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính giúp 
lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện thực hiện các kết 

luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà 
nước đối với các đơn vị trực thuộc. 

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch này, đôn đốc 
phòng chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, chưa được 

xử lý dứt điểm theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra; kiến nghị của Kiểm toán nhà 
nước từ năm 2021 trở về trước mà đến nay chưa thực hiện xong. Tiến hành xây 

dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua 
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Thanh tra Sở) trước ngày 05/3/2022 để kịp thời tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh 
theo đúng thời gian quy định. 

(Lưu ý: Nội dung báo cáo tập trung vào tình hình, kết quả việc thực hiện các 
kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý sau thanh tra, các kiến nghị kiểm 

toán còn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm)  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Thanh tra tỉnh; (b/c)          
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, TTr.                                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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