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Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm cuối của Kế 

hoạch 05 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại khác của đất 

nước
1
. 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. 

I. 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
2
, 6.366 ha đất

3
; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 

tỷ đồng
4
 và 830 ha đất (đã thu hồi 9.388 tỷ đồng, 118 ha đất); xuất toán, loại 

khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét xử lý 62.526 tỷ đồng, 5.536 ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính 

đối với 2.123 tập thể và 485 cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính tổ chức, cá nhân 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. 

1. Về thanh tra hành chính 

- Thanh tra Chính phủ tiến hành 45 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác 

quản lý nhà nước của các bộ, ngành Trung ương; công tác quy hoạch, quản lý, 

sử dụng đất đai, chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa, đầu tư xây dựng của 

                                                 
1
 Kỷ niệm  90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước, 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc. 
2
 Trong đó có 17.519 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; 68.850 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành, chưa bao 

gồm 87.607 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, 

nợ quá hạn, thu hồi nợ gốc… 
3
 Giảm so với số liệu phát hiện vi phạm về đất đai tại Báo cáo số 2246/BC-TTCP ngày 23/12/2020 của Thanh tra 

Chính phủ phục vụ Hội nghị Chính phủ với địa phương do tỉnh Đắk Nông đính chính số liệu báo cáo. 
4
 Trong đó có 4.875 tỷ đồng qua thanh tra hành chính, 18.968 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

DỰ THẢO 
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địa phương; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, 

tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch 

và thanh tra trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Kết quả 16 cuộc thanh tra đã 

ban hành kết luận phát hiện vi phạm số tiền 4.063 tỷ đồng, 341 ha đất; kiến nghị 

thu hồi 3.762 tỷ đồng, 223 ha đất; kiến nghị, xử lý khác 301 tỷ đồng, 118 ha đất; 

chuyển cơ quan điều tra xử lý 06 vụ; kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành, địa 

phương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách liên 

quan đến nội dung thanh tra.   

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 (tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng, 

Kiên Giang); 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, phương pháp tính 

giá và việc thu tiền điện thời gian qua, 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, 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 các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 6.154 cuộc thanh tra 

hành chính
5
, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 3.737 cuộc, tổng hợp kết quả từ các 

cuộc thanh tra, kiểm tra đã kết luận, phát hiện  6.124 đơn vị có vi phạm với số tiền  

13.456 tỷ đồng, 6.025 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.113 tỷ đồng và 607 ha đất, kiến 

nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 12.343 tỷ đồng, 5.417 ha 

đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.123 tập thể, 485 cá nhân; chuyển cơ quan điều 

tra xem xét 91 vụ, 99 đối tượng. 

2. Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành  

181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 366.984 tổ chức, cá nhân 

                                                 
5
 Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai (Kết quả tổng hợp từ 57 địa phương): Tiến hành 824 cuộc thanh tra, kết 

thúc và ban hành kết luận 625 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 750 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 353 tỷ đồng và 

5.382 ha đất; kiến nghị thu hồi 240 tỷ đồng, 572 ha đất, kiến nghị xử lý khác 265 tỷ đồng, 4.723 ha đất (đã thu trên 92 

tỷ và 102 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 245 tập thể, 670 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 23 vụ, 25 

đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đăk Nông, Hải 

Phòng, Lâm Đồng, Quảng Nam, Bình Thuận, Hải Dương, Đồng Tháp… 

 Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Kết quả tổng hợp từ 59 địa phương): Tiến hành 854 cuộc thanh tra, kết thúc 

và ban hành kết luận 672 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 1.251 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 627 tỷ đồng và 85 m2 

đất; kiến nghị thu hồi 211 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 416 tỷ đồng, 85 m2 đất (đã thu trên 1.319 tỷ); kiến nghị xử lý 

hành chính 443 tập thể; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 7 vụ, 1 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều sai 

phạm qua thanh tra: Hà Nội, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình, Phú 

Yên, Vĩnh Phúc… 
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trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 112.129 tổ chức, cá nhân có vi phạm 

với tổng số tiền 68.850 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 18.968 tỷ đồng; ban hành 

90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 7.164 tỷ đồng.  

Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thanh tra chuyên ngành đạt nhiều 

kết quả như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tỉnh, thành phố 

Điện Biên, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Vĩnh 

Phúc, Đăk Nông, Đồng Nai, Long An,...   

3. Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng6  

Thanh tra Chính phủ tiến hành 07 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng
7
; thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.441 

cuộc thanh tra trách nhiệm tại 2.363 cơ quan, đơn vị; qua các cuộc thanh tra đã 

ban hành kết luận, phát hiện 491 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 334 tổ chức, 

916 cá nhân; kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm 

trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng8. Các địa phương triển khai khá đồng bộ nội 

dung về thanh tra trách nhiệm gồm: TP Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Đắk 

Lắk, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, 

Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng...  

4. Về đôn đốc, xử lý sau thanh tra 

Toàn Ngành đã tiến hành 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, trong đó: 

- Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, đôn đốc 23 kết luận thanh tra, thu hồi 

và xử lý về kinh tế 8.437 tỷ đồng (67%); căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của 

Thanh tra Chính phủ các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính 

đối với 144 tập thể, 346 cá nhân có liên quan. 

- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện 3.442 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 706 tỷ đồng, 

đạt 70% và 148 ha đất, đạt 70%; thực hiện xử lý hành chính đối với 922 tập thể, 

3.312 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng. 

                                                 
6
 Số liệu kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm nằm trong số liệu kết quả thanh tra hành chính. 

7
 Tại các tỉnh: Lạng Sơn, Bến Tre, Đồng Nai, Sơn La, Đắk Lắk, Bình Dương, Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại một số tỉnh. 
8
 Trong công tác tiếp dân, một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân định kỳ theo quy định, 

việc theo dõi kết quả giải quyết KNTC chưa cập nhật đầy đủ, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (chậm, sai sót về quy 

trình thủ tục, thời hạn, thời hiệu, chất lượng giải quyết hạn chế; kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định, kết luận giải 

quyết khiếu nại, xử lý tố cáo chưa chưa được quan tâm, công tác lưu trữ tài liệu thiếu khoa học,…); trong công tác 

phòng, chống tham nhũng (có nơi không xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hoặc có ban hành nhưng không 

kiểm tra, đôn đốc, theo dõi; chậm triển khai các chủ trương, quy định mới về công tác phòng, chống tham nhũng; thực 

hiện các giải pháp phòng ngừa chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; công tác tự kiểm tra còn yếu, việc chuyển đổi vị trí làm 

việc còn ít, công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng chưa được quan tâm….). 
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5. Một số nhiệm vụ khác 

- Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo về kế hoạch 

thanh tra với Kiểm toán Nhà nước và giữa các cơ quan thanh tra; tổ chức Hội 

nghị triển khai công tác thanh tra năm 2020; ban hành Báo cáo sơ kết việc thực 

hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn 

chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
9
. 

Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ trong năm 2020
10

, đã ban hành 

văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
11

 và các bộ, ngành, địa 

phương triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
12

, tiếp tục thực hiện 

nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối 

với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ 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.  

- Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2020, trong đó tập trung triển khai 

các cuộc thanh tra theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 73/NQ-CP và 

Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ
13

; chủ động nắm bắt tình hình và phối 

hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan
14

 xây dựng Định hướng và kế hoạch 

công tác thanh tra năm 2021, trong đó bám sát theo tinh thần Nghị quyết số 

84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng 

điểm, hạn chế chồng chéo, góp phần thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương trong 

giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp 

tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra 

năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó đã ban hành văn bản hướng dẫn 

các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; tổ chức hội nghị 

với thanh tra bộ, ngành Trung ương; ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2021 của Thanh tra Chính phủ; xử lý chồng chéo trong quá trình xây dựng kế 

hoạch thanh tra của các bộ, ngành, địa phương; làm việc với Kiểm toán Nhà nước 

để rà soát, xử lý chồng chéo trong xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 giữa hai 

cơ quan. 

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

                                                 
9
 Báo cáo số 266/BC-TTCP ngày 24/02/2020 của Thanh tra Chính phủ. 

10
 Nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

11
 Văn bản số 908/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ. 

12
 Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ. 

13
 Ban hành Kế hoạch số 1343/KH-TTCP ngày 06/08/2020 về triển khai cuộc thanh tra theo Quyết định số 939/QĐ-

TTCP ngày 16/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP và Nghị quyết số 

116/NQ-CP của Chính phủ. 
14

 Nhất là với Kiểm toán Nhà nước. 
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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% so 

với năm 2019), trong đó:     

- Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp 3.565 lượt người; có 382 lượt đoàn đông 

người. 

- Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 380.870 lượt công dân; có  3.097 lượt 

đoàn đông người. Trong đó: Các bộ ngành đã tiếp 44.384 lượt công dân, có 115 

lượt đoàn đông người; các địa phương tiếp 336.486 lượt người, có 2.982 lượt 

đoàn đông người. 

Các địa phương tiếp nhiều lượt đoàn đông người: Hà Nội, Hải Phòng, 

Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đăk Nông, Cà Mau, Đồng Tháp, 

TP. Hồ Chí Minh, ... 

2. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn 

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 288.021 đơn (giảm 

11,6% so với năm 2019), trong đó có 180.204 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua xử lý 

có 50.441 đơn khiếu nại (giảm 9%), 25.974 đơn tố cáo (tăng 30%). Có 25.856 

vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giảm 11,8% so với năm 2019
15

. 

Trong đó:  

- Thanh tra Chính phủ đã xử lý 3.681 đơn
16

 trong tổng số 13.407 đơn đã 

tiếp nhận. 

- Các bộ, ngành, địa phương đã xử lý 176.523 đơn trong tổng số 274.614 

đơn tiếp nhận. Qua phân loại có 47.318 đơn khiếu nại, 25.758 đơn tố cáo với 

25.828 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp.   

Các bộ, ngành có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo: Bộ Xây dựng, Bộ Tư Pháp, 

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam... Các 

tỉnh, thành phố có nhiều đơn: TP Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Thanh Hóa, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí 

Minh, Sóc Trăng, Kiên Giang… 

Đặc biệt, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của 

Đảng, Thanh tra Chính phủ phúc đáp 110 văn bản của các cơ quan Trung 

ương và Đại biểu Quốc hội
17

. Xử lý hơn 58 đơn của Văn phòng Chính phủ 

chuyển kịp thời, đúng quy định của pháp luật
18

. Thực hiện cung cấp thông tin 

liên quan đến khiếu nại, tố cáo đối với 348 cá nhân phục vụ công tác nhân sự Đại 

                                                 
15

 So sánh trên cơ sở số liệu đơn vị báo cáo tương đương năm 2019.  
16

 Bao gồm khiếu nại 3.123 đơn, tố cáo 188 đơn còn lại là đơn kiến nghị và phản ánh. 
17

 Trong đó có 8 đơn chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến đơn thư của các công dân. 
18

 Theo Văn bản số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  
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hội Đảng bộ các cấp và đối với 398 tổ chức, cá nhân phục vụ công tác khen 

thưởng. 

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 22.133/25.856 vụ 

việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6% (giảm 0,7% so với năm 

2019), trong đó: 

- Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử 

lý, giải quyết 28 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, tổ chức; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương và các cơ quan 

chức năng giải quyết, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp. 

- Các bộ ngành, địa phương đã giải quyết 22.105/25.828 vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%. 

 Thông qua công tác 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 

tiếp tục xử lý 03 vụ, 03 đối tượng. 

  - Kết quả triển khai, thực hiện của Tổ công tác theo Quyết định 

1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các 

thành viên Tổ đã trực tiếp làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ 

việc
19

. 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; các địa phương đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo kiểm tra, 

rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách các 

vụ việc cần kiểm tra, rà soát; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc; chủ động 

báo cáo, đề xuất với Phó Thủ tướng Thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác về biện 

pháp giải quyết đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền của địa phương. 

- Kết quả thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của 

Thanh tra Chính phủ 

Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
20

 đã ban hành quyết 

định thành lập Tổ công tác hoặc Kế hoạch kiểm tra, rà soát. Thành phần, cơ cấu 

của Tổ công tác ở các tỉnh được thành lập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính 

phủ (54/63 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác
21

); có 

47/63 tỉnh, thành phố lập danh sách các vụ việc cần kiểm tra, rà soát; có 07 địa 

phương không thực hiện hoặc kiến nghị đưa ra khỏi danh sách kiểm tra, rà 

                                                 
19

 Gồm: Hà Nội (04 vụ việc), Đà Nẵng (01), Đắk Lắk (01), Tiền Giang (01), Đồng Tháp (02), An Giang (06), Hưng 

Yên (01), Hải Dương (02), thành phố Hồ Chí Minh (05), Lào Cai (01). 
20

 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
21

 Khu vực miền Bắc: 23/25 tỉnh; khu vực miền Trung: 17/18; khu vực miền Nam: 14/20. 
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soát
22

.  

4. Một số nhiệm vụ khác 

 - 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
23

, 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 với lực lượng chức 

năng 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. 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ
24

; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-

TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/11/2014
25

. 

- 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
26

. 

- Tiếp tục thực hiện 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 của Thanh tra Chính phủ
27

.  

- Phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan   

đối thoại với người dân Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
28

. 

- Triển khai phương án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Đưa vào sử dụng phần mềm đặt lịch hẹn tiếp 

công dân trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
29

 về việc 

xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2020 của Chính phủ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. 

- Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên phạm 

vi toàn quốc; tham mưu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

- Phối hợp, tham gia ý kiến đề xuất với Ban Bí thư về việc xử lý tình trạng 

                                                 
22 

Nam Định, Ninh Bình, Bình Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Đồng Nai, Long An. 
23

 Tết Nguyên đán, các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Đại hội Đảng bộ các cấp, ... 
24

 Nhất là nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trước và trong 

dịp Tết Nguyên đán. 
25

 Trong đó đã tổ chức để 115 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. 
26

 Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020. 
27

 Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019.  
28

  Tổ chức đối thoại ngày 27/11/2020 theo Kế hoạch số 308/KH-TTCP ngày 13/11/2020 của Thanh tra Chính phủ. 
29

 Tại Văn bản số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.  
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khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự
30

.  

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật 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, đã tổ chức 48.839 lớp tuyên 

truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 4.260.573 lượt 

người, phát hành 845.514 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng; ban 

hành 6.436 văn bản mới, sửa đổi 256 văn bản để thực hiện Luật Phòng, chống 

tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

2. Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực 

hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: 

 - Việc công khai, minh bạch ngày càng cụ thể, được thực hiện trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau. 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. 

- Đã ban hành mới 5.066 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.272 văn 

bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 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. Số 

người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 07 người với giá trị quà tặng là 305 triệu 

đồng. Qua hoạt động thanh tra phát hiện 01 cơ quan nhận quà tặng không đúng 

quy định, đã thu hồi số tiền vi phạm là 210 triệu đồng và đang tiến hành xử lý vi 

phạm
31

. 

- 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, 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
32

, xử lý hình sự 06 người
33

; xử lý kỷ luật hành chính 33 người. 

- Chuyển đổi vị trí công tác 8.733 cán bộ, công chức, viên chức.  

3. Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 

                                                 
30

 Góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương về xử lý tình trạng khiếu kiện đông người gây mất an 

ninh trật tự. 
31

 Sở Công thương, tỉnh Tây Ninh. 
32

 Tại các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh. 
33

 Trong đó có 4 người (tại Quảng Bình và Thái Bình)  phát hiện từ kỳ báo cáo trước.   
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34 vụ
34

, 37 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát 

hiện 18 vụ
35

, 28 người; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã 

phát hiện 13 vụ
36

, 14 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

4. Một số nhiệm vụ khác 

  - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh. 

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

chống tham nhũng: (1) Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành 

lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/02/2013) 

đến nay; (2) sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát 

hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (3) sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án 

tham nhũng; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;.... 

- 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; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 

681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ 

trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia về 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực thi UNCAC
37

. 

- Hoàn thành báo cáo và công khai kết quả chấm điểm đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo quy định và chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình về triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng.  

- 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 

                                                 
34

 Tại các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Tháp, Hà Nội, Khánh Hòa, Kiên 

Giang, KonTum, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang. 
35

 Tại các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa 

Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long.   
36

 Tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hà Giang, Hà Nam, Khánh Hòa, KonTum, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên 

Huế, Tiền Giang, Trà Vinh. 
37

 Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 
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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; đôn đốc các bộ, ngành 

địa phương, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ thành 

lập thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định tặng quà và nhận 

quà tặng
38

. 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2020 của Chính phủ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. 

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ VÀ XÂY DỰNG NGÀNH 

1. Công tác xây dựng thể chế, ban hành văn bản 

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Kế 

hoạch xây dựng thể chế năm 2020, Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ ban 

hành 02 nghị định: (1) Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế Nghị 

định 75); (2) Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: (1) Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 

05/6/2020 về Danh mục bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra; (2) Đề án 

"Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí 

trong doanh nghiệp nhà nước"
39

. 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
40

. Xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản 

thuộc thẩm quyền theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020 của Thanh tra 

Chính phủ; tiến hành điều chỉnh Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020 của 

Thanh tra Chính phủ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế
41

. 

Một số 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
42

.     

2. Công tác xây dựng Ngành 

                                                 
38

 Văn bản số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ. 
39

Tờ trình số 1728/TTr-TTCP ngày 09/10/2020 của Thanh tra Chính phủ. 
40

 Đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ giúp việc và đang khẩn trương xây dựng dự thảo. 
41

 Quyết định số 544/QĐ-TTCP ngày 09/9/2020 của Thanh tra Chính phủ. 
42

 Bộ Thông tin Truyền thông tham mưu ban hành 02 Nghị định: (1) Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin 

và giao dịch điện tử; (02) Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt VPHC trong hoạt động 

báo chí, hoạt động xuất bản, Bộ Xây dựng tham mưu ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 02/3/2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực 

ngành Xây dựng, Bộ Y tế tham mưu ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y 

tế; Bộ Tài Chính tham mưu ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh 

vực hải quan ... 
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- 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. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức thanh tra được quan tâm
43

;  

Thực hiện tốt Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 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. 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. Công tác hợp tác quốc tế được thúc đẩy, đã tổ chức tốt các hoạt động 

hợp tác song phương
 
và hợp tác đa phương

44
. Công tác nghiên cứu khoa học có 

đổi mới, đã triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp bộ năm 2019-2020, 10 đề tài cấp 

bộ năm 2020-2021, 08 đề tài cơ sở năm 2020, 11 chuyên đề khoa học độc lập; 

hoàn thành việc biên soạn 02 ấn phẩm
45

. Công tác cải cách hành chính
46

 và kiểm 

tra công tác này được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện47.   

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào các 

phần mềm như: Phần mềm thông tin báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Hệ điều hành tác nghiệp mới; Phần 

mềm CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo… đáp ứng tốt hơn cho công tác quản 

lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, phục vụ tích cực cho mục tiêu cải 

cách hành chính của Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào hoạt động của Thanh tra 

Chính phủ và ngành Thanh tra, phản ánh về các mặt của đời sống chính trị, kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện diễn ra trong nước và quốc tế
48

.  

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, thực hiện 

nghiêm túc các quy định theo Luật đầu tư công
49

; công tác tham mưu, tổng hợp 

có nhiều cố gắng, chất lượng từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu 

quản lý, điều hành.  

- Xây dựng, phát động phong trào thi đua chào  mừng 75 năm ngày thành 

                                                 
43

 Trong năm đã tổ chức 26 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 2.211 học viên, gồm: 12 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra 

viên cho 1.010 học viên, 13 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 1.148 học viên; 01 khóa bồi dưỡng 

nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp cho 53 học viên; 25 khóa bồi dưỡng kiến thức theo nhu cầu cho 2.842 học viên. 
44

 Tổ chức đón 01 đoàn  Đại biểu cấp cao cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc tổng Thống Liên bang Nga (PACD), 

tổ chức 01 Hội nghị tập huẩn, chia sẻ kinh nghiệm, 02 Hội thảo. 

đến thăm và làm việc tại Việt Nam. 
45

 02 ấn phẩm “Bảo về người tố cáo tham nhũng” và “Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng”. 
46

 Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 341/QĐ-TTCP ngày 18/5/2020 thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính TTCP; tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 06 đơn vị thuộc TTCP. Ban hành Kế hoạch kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2020 kèm theo QĐ số 979/QĐ-TTCP ngày 27/12/2019; Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2020 kèm theo Quyết định số 2352/QĐ- TTCP ngày 27/12/2019; Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020 kèm Quyết 

định số 960/QĐ-TTCP ngày 25/12/2019. 
47

 Kế hoạch số 1436/KH-TTCP ngày 23/8/2019. 
48

 Như Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành, Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra; các kỳ họp Trung ương, 

Quốc hội, các phiên họp Chính phủ; các hoặt động và kết quả công tác của TTCP và ngành Thanh tra;… 
49

  Ban QLCDA hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng - Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; đang tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Xây dựng trụ sở tiếp công dân của Trung ương 

Đảng và Nhà nước tại Hà Nội...   

http://10.43.200.25/UserControls/QLVB/VanBanDi/pXemChiTietVanBanDi.aspx?VanBanDiID=23832&keepThis=true&modal=true&TB_iframe=true&width=973&height=500
http://10.43.200.25/UserControls/QLVB/VanBanDi/pXemChiTietVanBanDi.aspx?VanBanDiID=23832&keepThis=true&modal=true&TB_iframe=true&width=973&height=500
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lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) 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 và buổi gặp mặt truyền 

thống của Ngành.  

- 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; 

tiến hành các bước giải quyết dứt điểm tình trạng đơn nội bộ; thực hiện nghiêm 

kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong 

công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 

43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị. 

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

1. Ƣu điểm, kết quả 

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 

như: Quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước, mua sắm tài sản công,... 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
50

. 

                                                 
50

 Trong 5 năm 2016-2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 34.091 cuộc thanh tra hành chính và trên 1.175.944 cuộc 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Phát hiện vi phạm về kinh tế 433.671 tỷ đồng
50

, 84.472 ha đất; trong đó đã kiến nghị 

thu hồi 227.674 tỷ đồng, 8.942 ha đất; xử lý khác hơn 205.997 tỷ đồng, 75.530 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 
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So với giai đoạn trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%
51

, số tiền kiến nghị 

thu hồi tăng 83,4%
52

, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần
53

, số vụ việc và số đối 

tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là 56,9%
54

 và 

92,1%
55

. Trong số đó, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 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 việc rất 

nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý 

tham nhũng, như vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, việc cổ phần 

hoá Cảng Quy Nhơn, các dự án, gói thầu liên quan đến Đinh Ngọc Hệ, Dự án 

mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, Dự án đầu tư cải tạo, mở 

rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ... 

Đặc biệt 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, bám sát các nghị quyết của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị 

quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 84/NQ-CP, Thanh tra Chính phủ đã tập 

trung chỉ đạo, đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành 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
56

. Hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh 

tra đã được cải thiện rõ rệt. Mặt khác, đã tập trung thúc đẩy tiến độ ban hành, 

công khai kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc phức tạp, được dư luận xã 

hội quan tâm do Thanh tra Chính phủ triển khai
57

. Công tác đôn đốc, xử lý sau 

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

                                                                                                                                                         
10.022 tập thể, 485 cá nhân; ban hành 633.370 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 25.759 tỷ đồng; 

chuyển cơ quan điều tra 491 vụ, 701 đối tượng.  

Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 18.138 kết luận , quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 41.000 tỷ đồng, 

5.411 ha đất; xử lý hành chính 5.282 tổ chức, 16.811 cá nhân; khởi tố 212 vụ, 156 đối tượng. 
51

 433.671 tỷ đồng / 184.667 tỷ đồng. 
52

 227.674 tỷ đồng/ 124.125 tỷ đồng. 
53

 41.000 tỷ đồng / 6.071 tỷ đồng. 
54

 491 vụ/ 365 vụ. 
55

 701 đối tượng/ 365 đối tượng. 
56

 Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã thí điểm thực hiện thanh tra theo hình thức online; Thanh tra Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội triển khai thanh tra trực tuyến… 
57

 Như: Thanh tra toàn diện Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất Hà Bắc; 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, phương pháp tính giá và việc thu 

tiền điện thời gian qua, 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, 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 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; ... 
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cực
58

. Việc tham mưu ban hành Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và 

tổ chức thực hiện có nhiều điểm mới, quyết liệt, bám sát chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo 

của cấp trên và tình hình thực tiễn
59

. 

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 

Thanh tra Chính phủ, 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. Qua giải quyết đã 

phát hiện và đề nghị xử lý vi phạm pháp luật, trong đó có những trường hợp lợi 

dụng giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết không đúng, xâm phạm quyền lợi 

hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức
60

. So với giai đoạn 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
61

; 

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
62

; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (85,6%) 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. Về cơ bản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có sự quan 

tâm, tập trung chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 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 

                                                 
58

 Các địa phương đôn đốc việc thực hiện nhiều kết luận thanh tra trong kỳ gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Lâm 

Đồng, Nghệ An,  Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh. 
59

 Chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trước, trong và sau khi xây dựng Định hướng, kế hoạch; tổ chức Hội 

nghị thanh tra các bộ, ngành để triển khai Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2021 ... 
60

 Trong 5 năm 2016-2020, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.982.432 lượt công dân (có 22.707 lượt đoàn đông 

người); tiếp nhận 1.468.077 đơn các loại, trong đó có 385.683 đơn khiếu nại, tố cáo. Có 136.235 vụ việc khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 115.933 vụ việc (đạt 85%). Qua giải quyết đã thu hồi cho nhà nước, trả lại cho 

công dân 4.171 tỷ đồng, 301 ha đất; bảo vệ quyền và lợi ích cho 7.757 tổ chức, cá nhân, kiến nghị xử lý kỷ luật hành 

chính trên 2.204 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụ, 142 đối tượng. 
61

 Tỷ lệ giải quyết trung bình của cả giai đoạn là 85,1%. 
62

 Giảm 18% số lượt người, 18% lượt đoàn đông người, 11,7% số đơn tiếp nhận và 11,8% số vụ việc thuộc thẩm quyền 

so với cùng kỳ năm 2019. 
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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 triển khai thực hiện, trên các mặt 

công tác đều có sự chuyển biến rõ nét: (1) 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; (2) Việc 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới, đáng chú ý là 

việc ban hành Bộ chỉ số và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với 

cấp tỉnh hàng năm từ năm 2016 đến năm 2019; (3) 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, tạo sự tác động nâng cao nhận thức 

trong xã hội về phòng, chống tham nhũng; (4) 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; (5) Chú trọng công tác tự phát 

hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra và nhất là qua hoạt động thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đã phát hiện và kiến nghị xử lý 454 vụ, 650 người có hành vi 

tham nhũng và liên quan đến tham nhũng; (6) Hiệu quả thu hồi tài sản qua công 

tác thanh tra có chuyển biến rõ rệt, trung bình đạt trên 73%, trong đó riêng năm 

2019, Thanh tra Chính phủ đạt trên 98%; (7) 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; nhiều vụ việc sai phạm, tham nhũng được phát hiện, xử lý qua 

việc phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng (8) 

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; (9) 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; (10) 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; tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động thực hiện 

các cam kết về bảo đảm minh bạch và phòng, chống tham nhũng trong APEC, 

ASEAN, WTO, CPTPP...; tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện cấp độ 

khu vực và thế giới về phòng, chống tham nhũng; ký mới, ký nâng cấp 04 Bản 

ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, nâng tổng số đối tác 

có thỏa thuận hợp tác song phương lên 17 đối tác thuộc nhiều khu vực trên Thế 

giới ... 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 
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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
63

, 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 như cải cách hành 

chính
64

; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây 

dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo 

đức nghề nghiệp.... Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

được thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Việc 

công khai các 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 kiểm 

tra, thanh tra, kiểm toán với các 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 

a) Trong công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đặc biệt quan 

tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ và quyết liệt công tác xây dựng thể chế 

theo tinh thần cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chương trình hành động 

của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong 5 năm qua, Thanh tra Chính phủ 

chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương 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
65

. 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 

                                                 
63

 Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch sơ kết 05 năm 

thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham 

nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/02/2013) đến nay; Kế hoạch 

sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ… 
64

 Việc công khai, đơn giản hoá thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết cho người 

dân và doanh nghiệp… 
65

 Gồm Luật Tố cáo 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Các nghị định: (i) Nghị định số 159/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp tổ chức thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt 

động của Ban Thanh tra nhân dân; (ii) Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật tố cáo; (iii) Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng; (iv) Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế nghị định số 75/2012/NĐ-CP); (v) Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
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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. 

Trong đó, Luật tố cáo 2018 đã quy định cụ thể việc bảo vệ người tố cáo, trách 

nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo, công khai, 

minh bạch trong hoạt động giải quyết tố cáo… Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 tiếp tục tiến thêm một bước trong việc xây dựng các cơ chế phòng 

ngừa, phát hiện tham nhũng toàn diện, hiệu quả, đặc biệt là chế định về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công 

khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đồng 

bộ cho việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng để “không dám 

tham nhũng”. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành tích cực tham 

mưu ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó đã trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành và tổ chức thực hiện 03 chỉ thị về lĩnh vực quản lý của ngành 

Thanh tra
66

. 

Trong năm 2020, trên cơ sở đề xuất sửa Luật Thanh tra 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. Đồng thời, ngành Thanh tra tích cực tham gia sơ kết, 

tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Trung 

ương, Quốc hội, Chính phủ về các lĩnh vực quản lý, nhất là lĩnh vực phòng, 

chống tham nhũng
67

. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện trong thời tới. 

b) 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
68

, 

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
69

; công tác thi đua khen thưởng 

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

                                                 
66

 (i) Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; (ii) Chỉ 

thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp; (iii) Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 
67

 Trong đó, đáng chú ý là: Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực 

thi Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp quốc; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/02/2013) đến nay; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ... 
68

 Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 
69

 Trong 5 năm đã bổ nhiệm 22 lãnh đạo cấp vụ, 40 lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra Chính phủ; cho ý kiến bổ 

nhiệm đối với 73 chánh thanh tra bộ, ngành, địa phương; tổ chức thi nâng ngạch công chức thanh tra cho 1170 trường 

hợp (1.038 thanh tra viên lên thanh tra viên chính, 132 thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp) ... 
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động được đảm bảo, đời sống được cải thiện
70

. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra được chú trọng
71

. Công tác 

hợp tác quốc tế được thúc đẩy, tổ chức tốt các hoạt động hợp tác song phương và 

hợp tác đa phương
72

; quản lý và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án 

hợp tác với nước ngoài
73

. 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, cung cấp 

luận cứ khoa học cho việc xây dựng thể chế và giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn 

trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng
74

. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, triển khai 

thực hiện tốt Quy trình ISO 9001:2008, ISO 9001:2015; thường xuyên rà soát 

các thủ tục hành chính, ban hành mới, thay thế, sửa đổi kịp thời các thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý, công bố công khai các thủ tục này trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và 

hoạt động của Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành có nhiều tiến bộ, từng bước 

đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số
75

. 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. 

Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, 

hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, 

quán triệt toàn Ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức 

thanh tra. Nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp, Quyết định số 1821-QĐ/BCSĐ ngày 30/12/2011 của 

Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ban hành "Năm chuẩn mực đạo đức của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thanh tra theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh 

tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ ngành 

                                                 
70

 Trong đó đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 quy định việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã 

thực nộp vào ngân sách thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và 

Thanh tra Chính phủ 
71

 Thường xuyên quan tâm rà soát, hoàn thiện giáo trình nghiệp vụ; sắp xếp, bố trí đội ngũ các giảng viên, báo cáo viên 

có nhiều kinh nghiệm thực tiễn ... Trong 5 năm đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng được trên 29 nghìn lượt cán bộ, trong 

đó tổ chức 30 lượt đoàn cho 309 lượt người đi học tập ngoài nước và 293 lớp cho 28.735 lượt người học tập trong 

nước. 
72

 Về hợp tác song phương: Đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với 17 đối tác thuộc nhiều khu vực trên Thế giới 

(bao gồm châu Âu, châu Phi và châu Á). 

Về hợp tác đa phương: Thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về thực thi Công ước Liên hợp quốc về 

Chống tham nhũng (UNCAC); tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Nhóm các cơ quan chống 

tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), chủ trì tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của APEC, ACTWG, ASEAN, 

ADB/OECD ... về chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch. 
73

 Việc thực hiện Chương trình tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra (POSCIS) đạt được kết quả đáng ghi 

nhận, góp phần quan trọng trong công tác hoàn thiện thể chế, đào tạo bồi dưỡng … 
74

 05 năm qua đã tổ chức nghiên cứu 83 đề tài, trong đó: 01 đề tài cấp Nhà nước; 48 đề tài cấp Bộ, 34 đề tài cấp cơ sở. 
75

 Hạ tầng CNTT được quan tâm, nâng cấp; xây dựng và triển khai nhiều phần mềm ứng dụng; nhiều đơn vị đã thực 

hiện ký số ... 
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Thanh tra. 

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 và các buổi gặp mặt truyền thống 

của Ngành. 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) 

Trong công tác thanh tra, 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) Công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. 

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 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) Trong công tác phòng, chống 

tham nhũng, 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, có rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. (4) 

Trong công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành, 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. 
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Phần thứ hai 
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 kinh tế - xã hội 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 sự 

chỉ đạo điều hành của Chính phủ
76

, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, 

ngành, địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước, trong đó tập trung thực hiện một số 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, nhất là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, 

Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về thanh tra; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, 

tham nhũng
77

, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; chú 

trọng công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ 

Trung ương đến địa phương. Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh 

tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về kỹ thuật, quy tắc quản lý 

                                                 
76

 Nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 
77

 Quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; xây dựng; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công; 

khai thác tài nguyên, khoáng sản…  
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ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất trên các lĩnh vực mà dư luận xã hội 

quan tâm
78

.  

- Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, 

kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, 

cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật 

trên lĩnh vực được thanh tra.  

- 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. 

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, giải quyết khiếu nại, tố cáo
79

, nhất là 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 dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của 

dân; 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; 

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. 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định 

của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện 

chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở 

Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, 

nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp;  

- 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%. Tích cực phối 

hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, nhất là vụ việc liên quan đến 

nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

                                                 
78

 Như:  công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở, dự án kinh tế xã hội quan trọng, quản lý sử dụng vốn đầu tư 

công, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng… 
79

 Luật khiếu nại, Luật tố cáo 2018, Luật Tiếp công dân, Nghị định quy định chi tiết thi hành các luật này và hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 

1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của 

Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của công dân, qua đó giải quyết căn bản tình hình khiếu 

nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế 

- xã hội;   

- Tăng cường và có giải pháp 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, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông 

người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”;   

- Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, 

tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng 

quy định; đồng thời nghiên cứu, phát huy cách làm mới, phù hợp trước những 

diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao 

hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn; 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu 

nại, tố cáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ 

có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy 

đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này.  

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. 

- Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham 

nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, 

ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực 

(đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu 

tư tuyển dụng, bổ nhiệm…); phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc 

tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của 

người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu 
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hiệu tội phạm tham nhũng. 

- 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; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ phối hợp với 

các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo chỉ thị của Bộ 

Chính trị và Luật 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; 

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, nhất là việc theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng trên phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương. 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; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Rà 

soát các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng để phát hiện chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy 

định về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, từ đó sửa đổi, bổ sung hoặc đề 

xuất sửa đổi, bổ sung 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. Có giải pháp nâng cao 

hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và Nhân dân, 

góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác của ngành Thanh tra. 

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; 
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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 
 

 




