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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tổng kết công tác năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020  

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của ngành Thanh tra 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 

Năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và 

các địa phương, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, 

vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

1. Công tác thanh tra  

Năm 2020, toàn Ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và  

181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 

86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ 

đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá 

nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 

tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh 

quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Toàn 

Ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận và quyết định xử lý sau 

thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng (đạt 67%), 148 ha đất (đạt 70%), 

đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 

12 vụ, 12 đối tượng, 

Đặc biệt, đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã 

hội quan tâm như: Thanh tra toàn diện Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất 

Hà Bắc; thanh tra công tác quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; quy 

hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại một số tỉnh, thành phố; thanh tra 

Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng), dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 

II và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du 

(Hà Nội); kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc 

điều chỉnh mức giá bán điện thời điểm ngày 20/3/2019; kiểm tra, rà soát việc 

chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, giao đất, thực hiện 

đầu tư của các dự án thuộc khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Hồ 

Chí Minh)... 

Thanh tra Chính phủ rà soát, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra với 

Kiểm toán Nhà nước và giữa các cơ quan thanh tra; ban hành văn bản chỉ đạo 

triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; tiếp tục thực hiện nghiêm 

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, 

kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
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về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Chủ động nắm bắt tình 

hình và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp xây dựng, trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và tổ chức triển 

khai thực hiện, trong đó bám sát tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính 

phủ và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân 

(giảm 17,4% so với năm 2019); có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18%); xử 

lý 180.204 đơn đủ điều kiện; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền, đạt 85,6%. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu 

hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất; trả lại 

quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan 

điều tra lý 03 vụ, 03 đối tượng. 

Đối với các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài: Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các thành viên đã trực tiếp 

làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ việc. Qua trực tiếp kiểm tra 

tại các tỉnh cho thấy trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện 

Kế hoạch số 363/KH-TTCP, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định 

thành lập Tổ công tác hoặc Kế hoạch kiểm tra, rà soát. Hiện nay các địa phương 

tiếp tục rà soát, giải quyết theo kế hoạch.  

Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo phục vụ các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của 

đất nước, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trên địa 

bàn Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp tăng cường tuyên 

truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban hành và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng 

dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: 

Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch 

tại 3.956 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm; tiến hành 

2.421 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 

374 vụ việc với 482 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 36 người, kiến nghị thu hồi 

và bồi thường 74 tỷ đồng. Có 07 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà 

tặng là 305 triệu đồng. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.884 cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
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đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó, số cán 

bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 76 người. Xử lý 37 người đứng đầu bị kết luận 

là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác 

8.733 cán bộ, công chức, viên chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 65 

vụ, 79 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

Xây dựng, triển khai các kế hoạch sơ kết, tổng kết về công tác phòng, 

chống tham nhũng; tiếp tục đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2010-2020 và xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2021-2030, kế hoạch 05 năm 2021-2025; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 

số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; hoàn thành báo cáo và công khai kết quả chấm điểm 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương; triển khai Kế 

hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Hướng dẫn bộ ngành, địa phương tổ 

chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 

4. Công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành 

Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ ban hành 02 nghị định; trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 02 quyết định. Tiếp tục xây dựng: (1) Đề án xây 

dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; (2) Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra 2010, trên 

cơ sở đó, Chính phủ đề nghị và Quốc hội đã đồng ý, đưa vào chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội. Các bộ, ngành tích cực, chủ động 

tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

thanh tra bộ, ngành.     

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển 

ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. Thanh tra các cấp, các ngành cũng đã quan tâm củng cố, 

kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Tổng Thanh tra 

Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, 

viên chức ngành Thanh tra. Xây dựng, phát động phong trào thi đua chào  mừng 

75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và triển khai thực hiện nhiều 

hoạt động có ý nghĩa thiết thực, trong đó điểm nhấn là tổ chức thành công Đại 

hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V. 

II. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020 

1. Ƣu điểm, kết quả 
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Trong giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham 

nhũng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của 

các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, Thanh tra Chính 

phủ và toàn ngành Thanh tra đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung 

của cả nước, thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 

nổi bật là: 

Thứ nhất, công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm góp phần phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thông 

qua thực tiễn quản lý, Thanh tra Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành và tổ chức triển khai Định hướng chương trình thanh tra hàng năm 

có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đáp ứng 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm chồng chéo, hạn chế phát sinh phiền 

hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; chú trọng vào trách nhiệm thực 

hiện công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, những lĩnh vực “nóng”, 

dễ phát sinh nhiều tiêu cực, tham nhũng, có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 

trên tinh thần quyết liệt, sai đến đâu kiến nghị xử lý tới đó, áp dụng kịp thời các 

biện pháp theo thẩm quyền nhằm ngăn chặn vi phạm, thu hồi thiệt hại gây ra cho 

xã hội, nhà nước, cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Thông qua hoạt động thanh tra, ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng 

cả trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Một mặt 

đã phát hiện, kiến nghị hoàn thiện những cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ 

hở, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, là cơ hội để phát sinh tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực; mặt khác, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm. So 

với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu 

hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối 

tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 

92%. Trong số đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, phát hiện sai 

phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật nhiều vụ việc có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang 

tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng. 

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -

19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  

Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, đề ra phương án điều hành linh hoạt 

để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện “chống dịch như chống giặc” và 

thực hiện “mục tiêu kép”; kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ 

đạo của cấp trên để xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra đảm bảo có trọng 

tâm, trọng điểm, nhất là triển khai các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết của 

Quốc hội, Chính phủ. Nhiều đơn vị đã kịp thời rà soát, điều chỉnh việc triển khai 

kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp; một số đơn vị đã thí điểm thực hiện 

công tác thanh tra theo phương thức mới. Hiện tượng chồng chéo trong hoạt 
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động thanh tra đã được cải thiện rõ rệt. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra 

được thanh tra các địa phương quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Việc 

tham mưu ban hành Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và tổ chức thực 

hiện có nhiều điểm mới, bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế. 

Thứ hai, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn 

định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình 

khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm dần. So với nhiệm kỳ trước, công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc tồn 

đọng, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm; số vụ việc khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền giảm; tỷ lệ giải quyết vụ việc theo thẩm quyền đạt cao; 

hiệu quả giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền được nâng 

lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, góp phần 

phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, tạo môi trường thuận lợi cho việc 

triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục 

được quan tâm, trong đó tập trung góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết, các kỳ họp của Trung ương, 

Quốc hội, Chính phủ và phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp. Nhìn chung, tình hình 

khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ 2019; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt mục tiêu đề ra (trên 85%); các bộ, ngành, địa 

phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo 

dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức. Công 

tác, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong hoạt động tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trước. 

Thứ ba, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được 

tăng cường 

Công tác phòng, chống tham nhũng được Thanh tra Chính phủ, các 

ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường và có sự chuyển biến rõ nét: Thể 

chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng được hoàn thiện hơn với việc mở 

rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm 

tra, giám sát, xử lý vi phạm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống tham nhũng. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có 

nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng được đưa vào hệ thống giáo dục, đào tạo và triển khai rộng 

rãi. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, rà soát, 

đánh giá, sửa đổi phù hợp hơn đã ngày càng phát huy hiệu quả phòng ngừa tham 

nhũng. Chú trọng công tác tự phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra 
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và nhất là qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hiệu quả thu hồi 

tài sản qua công tác thanh tra có chuyển biến rõ rệt. Vai trò của các tổ chức, 

đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí và 

Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng được đề cao, nhất là vai trò giám sát 

và phản biện xã hội. Cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tố cáo hành 

vi tham nhũng được xây dựng và tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của xã hội và mỗi người dân trong phòng, chống tham 

nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng được từng bước mở rộng ra khu vực 

ngoài nhà nước, bảo đảm thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp 

về phòng, chống tham nhũng cả khu vực công và khu vực tư. Hoạt động hợp tác 

quốc tế về phòng, chống tham nhũng được mở rộng và ngày càng sâu sắc hơn, 

thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về thực thi Công ước Liên hợp 

quốc về Chống tham nhũng; tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện cấp độ 

khu vực và thế giới về phòng, chống tham nhũng. Qua đó thực hiện tốt chủ 

trương: “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích 

cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của 

cộng đồng quốc tế” theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần nâng cao 

vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Năm 2020, ngành Thanh tra tập trung triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các 

nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, 

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến 

lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Nhiều biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm 

tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được tăng cường, kiến nghị xử lý nghiêm 

minh, đúng pháp luật. Việc công khai kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được 

sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan hệ phối hợp công 

tác giữa cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng 

chặt chẽ, hiệu quả. Công tác sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Chính 

phủ về công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, qua đó tham mưu, đề 

xuất chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Thứ tư, chủ động, tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế 

trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Ngành, nhất là 

quan tâm nâng cao đạo đức công vụ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, 

công chức thanh tra 

Công tác xây dựng thể chế được Thanh tra Chính phủ đặc biệt quan tâm. 

Trong 5 năm qua, Thanh tra Chính phủ chủ trì, giúp Chính phủ trình Quốc hội 

thông qua 02 dự án luật, trình Chính phủ ban hành 05 nghị định hướng dẫn thi 

hành luật. Những văn bản pháp luật trên đã cụ thể hóa các quy định của Hiến 

pháp 2013, quán triệt sâu sắc hơn các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng 

cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính đồng bộ với quy định mới trong các đạo 

luật quan trọng khác được Quốc hội thông qua, đồng thời nâng cao mức độ tuân 

thủ công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. 
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Trong năm 2020, trên cơ sở đề xuất sửa Luật Thanh tra năm 2010 của 

Thanh tra Chính phủ, Chính phủ đã đề nghị và Quốc hội đã đồng ý đưa vào 

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội. Hiện nay, Thanh 

tra Chính phủ đang khẩn trương xây dựng dự thảo, dự kiến báo cáo Chính phủ 

cho ý kiến vào tháng 5/2021. 

Trong công tác xây dựng Ngành, Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành tiếp 

tục rà soát, tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đổi 

mới công tác rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ theo hướng thực chất và chính 

xác hơn; việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, thực hiện công tác tuyển 

dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch, luân chuyển cán bộ, công chức được 

tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ; công tác thi đua khen thưởng được đẩy 

mạnh; chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động được 

đảm bảo, đời sống được cải thiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra được chú trọng. Công tác hợp tác quốc tế 

được thúc đẩy; quản lý và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác 

với nước ngoài. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, triển khai nghiên 

cứu và nghiệm thu nhiều đề tài khoa học có tính thực tiễn. Công tác cải cách 

hành chính được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, 

điều hành và hoạt động có nhiều tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng 

Chính phủ số. Công tác báo chí, tuyên truyền mặc dù còn gặp khó khăn nhưng đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các mặt công tác khác được triển 

khai đồng bộ, đạt kết quả, đóng góp vào kết quả chung của Ngành. 

Năm 2020 đã xây dựng, phát động phong trào thi đua chào mừng 75 năm 

ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và triển khai thực hiện nhiều hoạt 

động có ý nghĩa thiết thực, trong đó điểm nhấn là tổ chức thành công Đại hội 

Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V. Tổ chức thành công Đại hội đảng 

bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tăng cường 

công tác nội bộ và xây dựng Đảng; tình hình nội bộ tiếp tục có nhiều chuyển 

biến tích cực, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Ngành phấn 

khởi, tin tưởng thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Ngành, 

quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những tồn tại, hạn chế nhất 

định, trong đó có nguyên nhân từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cụ thể là: (1) 

Còn nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc 

thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra. Công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác 

đôn đốc, xử lý về thanh tra của toàn Ngành có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ thu hồi 

về kinh tế trong kỳ còn thấp. (2) Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức 

tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các 

cấp, các ngành và việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn đã 

có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên. Việc phân loại, xử lý đơn nhiều 

trường hợp chưa chính xác. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu 
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nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc chưa dứt điểm, 

còn để kéo dài; một số địa phương thực hiện còn chậm, triển khai chưa đáp ứng 

mục đích, yêu cầu và các tiêu chí đã đề ra theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP. (3) 

Việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch công tác đề ra; tình 

trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, 

phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. (4) 

Việc xây dựng một số văn bản còn chậm so với kế hoạch đề ra; cơ cấu tổ chức 

và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra còn bất cập; tính kỷ luật, kỷ 

cương của một số cán bộ thanh tra còn hạn chế, có trường hợp cán bộ thanh tra 

một số bộ, địa phương vi phạm đến mức phải xử lý hình sự. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, năm đầu tiên thực 

hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển 

KTXH 10 năm 2021 - 2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều 

biến động phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 có thể kéo dài và 

tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế và thương mại ở Việt Nam cũng như thế 

giới. Trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức, Thanh tra Chính phủ tăng 

cường chỉ đạo cơ quan Thanh tra các cấp, các ngành, bám sát chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để xây 

dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm sau: 

1. Công tác thanh tra 

- Hoạt động của các cơ quan thanh tra cần bảo đảm có trọng tâm, trọng 

điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Bám sát Định hướng công tác 

thanh tra năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng và triển 

khai kế hoạch thanh tra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, 

các ngành; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên 

cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. Thực hiện nghiêm 

các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt 

động thanh tra.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, tập trung thanh tra vào các lĩnh 

vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu 

vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc 

chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh 

vực của các tổ chức, cá nhân, nhất là trên các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.  

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm 

là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận 

thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham 

nhũng và đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. 
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2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp 

luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu  

nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 11-

QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3581/VPCP-V.I ngày 

28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý tình trạng khiếu kiện đông người 

tại các cơ quan Trung ương. 

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu 

đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định 

xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Thực hiện tốt 

kế hoạch, phương án tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các sự 

kiện văn hóa, chính trị quan trong của đất nước. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.   

- Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.   

3. Công tác phòng, chống tham nhũng  

- Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm 

kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương triển khai thi 

hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi 

ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử 

lý tham nhũng... tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan 

chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực. 

- Tập trung thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp với các cơ 

quan liên quan để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc 

tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

- Tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; 
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trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất việc ban hành Chiến lược, chương trình, kế 

hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng cho các giai đoạn tiếp theo.  

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. Mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi 

thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. 

4. Công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành 

Tập trung nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) bảo đảm 

chất lượng và tiến độ trình Quốc hội; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đảm 

bảo bảo đảm sự thống nhất của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực 

hiện của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, 

nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị 

quyết 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; 

Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính 

sách, cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử để thực hiện tốt 

chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện phương châm 

hành động của Chính phủ năm 2021 “Kỷ cương, liêm chính, chủ động, trách 

nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Thanh tra Chính 

phủ về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025./. 

 

THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 

 




