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Thực hiện Văn bản số 3132/BTĐKT-VP ngày 22/10/2020 của Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2020 (đến ngày 30/10/2020 và ước thực hiện đến hết 31/12/2020) 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Thanh tra Chính phủ báo cáo 

như sau: 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, 

KHEN THƢỞNG NĂM 2020 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Năm 2020 là năm cuối cả nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 10 năm (giai đoạn 2011 - 2020) và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016-2020) của đất nước. Đây 

cũng là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020, 

trong bối cảnh cả nước tập trung mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: vừa kiểm 

sát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng 

trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân 

dân; đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Với vai trò là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp 

luật; trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng và Nhà nước đối với ngành Thanh 

tra, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã bám 

sát nhiệm vụ do Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra, tập trung chỉ đạo toàn 

Ngành tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đã được đề 

ra; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, lập thành tích chào mừng 

75 năm ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-
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23/11/2020), tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

phát triển kinh tế - xã hội. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thƣởng 

a) Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị 

Phong trào thi đua yêu nước trong ngành Thanh tra trong năm qua đã có 

nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào 

thi đua yêu nước ngành Thanh tra:  

- Về hình thức các phong trào thi đua: Thanh tra Chính phủ đã chia các tổ 

chức Thanh tra bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra 

Chính phủ thành 17 Cụm, Khối thi đua (10 Cụm thi đua của Thanh tra các địa 

phương; 03 Khối thi đua Thanh tra các bộ, ngành và 04 Khối thi đua các cục, vụ, 

đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ).  

- Về nội dung các phong trào thi đua: nội dung các phong trào đi đua luôn 

được Thanh tra Chính phủ chú trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, 

trọng điểm; nội dung phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành 

trong từng giai đoạn... Trong năm 2020 có tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng 

tới Đại hội Đảng toàn quốc, Thanh tra Chính phủ luôn đặt trọng tâm phong trào 

thi đua vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt yêu cầu 

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo thuộc thẩm quyền, có liên quan tới công tác bầu cử…   

- Về phương pháp tổ chức các phong trào thi đua: phương pháp tổ chức 

các phong trào thi đua được chú trọng đổi mới, thi đua không chỉ tập trung trong 

việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà việc tổ chức 

hoạt động thi đua được Thanh tra Chính phủ tổ chức hết sức đa dạng. Trong các 

buổi ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết của các Cụm, Khối thi đua đã được 

tổ chức thành các buổi tọa đàm, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm việc, những 

vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra thi đua 

cũng được tăng cường, không chỉ là kiểm tra thi đua của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng ngành Thanh tra với các Cụm, Khối thi đua; Thanh tra các bộ, 

ngành, địa phương mà còn được tổ chức kiểm tra trong các Cụm, Khối thi đua; 

kiểm tra chéo giữa các Cụm, Khối thi đua với nhau. 

b) Tổ chức thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 04/7/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 

1671/CT-TTCP về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện 

thắng lợi Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đây là một trong những nội dung quan trọng, 
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xuyên suốt trong các phong trào thi đua từ năm 2016 đến nay. Năm 2020 là năm 

cuối thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg, đồng thời là năm có nhiều sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước, cũng là năm kỷ niệm 75 năm thành lập Thanh tra Việt 

Nam, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

trên các lĩnh vực công tác với mục tiêu ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển 

kinh tế của đất nước, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: vừa kiểm sát dịch 

Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng 

kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. 

c) Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Trong các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động, công tác 

phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối  chính sách của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, trong đó có Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cơ quan, đơn 

vị, của ngành Thanh tra; là một nội dung trong các Phong trào thi đua thường 

xuyên, đột xuất do Thanh tra Chính phủ phát động và là một trong những chỉ 

tiêu quan trọng để chấm điểm thi đua làm căn cứ để bình xét thi đua, khen 

thưởng. 

Trong công tác khen thưởng, đặc biệt những trường hợp được khen 

thưởng làm căn cứ để khen thưởng cấp Nhà nước, Thanh tra Chính phủ luôn chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định 91/2017/NĐ-CP từ các 

khâu phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua; tiêu chí thi đua, khen 

thưởng; rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hồ sơ khen thưởng; tuyến 

trình khen thưởng… đồng thời, trong công tác khen thưởng Thanh tra Chính phủ 

đã xây dựng những quy định nhằm hướng khen thưởng tới những trường hợp 

không giữ chức vụ lãnh đạo. 

d) Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Tổ chức Đại hội Thi đua yêu 

nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Hướng dẫn 

số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại 

hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập Thanh tra Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 

1846/KH-TTCP ngày 16/10/2020 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V, trong đó, Thanh 

tra Chính phủ đã: 

- Hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị điển 

hình tiên tiến ở cơ sở để bầu chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có 
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thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 để đề nghị Thanh 

tra Chính phủ khen thưởng. 

- Đã có Văn bản số 1756/TTCP-TCCB ngày 13/10/2020 của Thanh tra 

Chính phủ về việc cử Đại biểu của Thanh tra Chính phủ tham dự Đại hội thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Và trong ngày 01/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Đại hội thi 

đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tại Hà Nội. Tại Đại hội, ngành Thanh 

tra đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 

Nhất vì thành tích xuất sắc của ngành trong phong trào thi đua 2016-2020. 

đ) Công tác xây dựng thể chế 

Công tác xây dựng thể chế luôn được Ban cán sự đảng và lãnh đạo Thanh 

tra Chính phủ xem trọng. Trong những năm qua, trong phạm vi thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp luật, 

văn bản chỉ đạo đảm bảo quy định chặt chẽ, đầy đủ về công tác thi đua, khen 

thưởng và chỉ đạo toàn ngành Thanh tra triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, 

Thanh tra Chính phủ tích cực tham gia vào công tác góp ý các văn bản pháp luật 

do các bộ, ngành xây dựng về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó Thanh tra 

Chính phủ đã: 

- Ban hành Văn bản số 352/TTCP-TCCB ngày 05/03/2020 gửi Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương tham gia ý kiến về Danh mục và thực hiện pháp 

điển hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

- Ban hành Văn bản số 652/TTCP-TCCB ngày 04/5/2020 gửi Tổng cục 

Chính trị, Bộ Quốc phòng về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn 

công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ. 

- Đối với việc xây dựng và ban hành các văn bản về công tác thi đua, 

khen thưởng thuộc thẩm quyền: thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, 

trong những năm trước, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 02 Thông tư quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng; việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

Thanh tra”; ban hành các Quy chế quy định về Cụm, Khối thi đua, Quy chế về 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra để áp dụng thống nhất trong 

toàn ngành Thanh tra. Hàng năm, Thanh tra Chính phủ đều ban hành các Kế 

hoạch thi đua; Hướng dẫn về bình xét thi đua, khen thưởng, tổng kết thi đua kèm 

theo Tiêu chí, thang điểm thi đua… làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng 

trong các phong trào thi đua. 

Trong năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Kế hoạch thi đua năm 

2020; Thông báo về danh sách Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó 

đối với các Cụm, Khối thi đua trong toàn ngành. Hướng dẫn, đôn đốc các Cụm, 

Khối thi đua; Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc 

Thanh tra Chính phủ triển khai phong trào thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao 

ước thi đua… theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua 
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a) Kết quả thực hiện 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động 

- Đối với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”: ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011, 

Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 về việc phát động phong trào thi 

đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thanh tra Chính phủ đã triển 

khai toàn diện các nội dung: 

+ Quán triệt sâu rộng trong toàn Ngành Thanh tra về chủ trương, chính 

sách của Đảng; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, coi đây là một trong những nhiệm vụ 

thường xuyên của Ngành, của cơ quan. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan gắn với việc 

triển khai các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lính vực nông nghiệp, nông thôn. 

+ Xây dựng, ban hành các văn bản trong phạm vi thẩm quyền hoặc tham 

mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc tăng 

cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân, 

đến nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho Hội Nông dân là đại diện cho 

tầng lớp nông dân tham gia vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có 

liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. 

+ Tập trung thanh tra vào những ngành, lĩnh vực có nhiều sai phạm, dễ 

phát sinh khiếu nại, tố cáo; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, 

nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, trong đó có khu vực nông thôn, phục vụ 

phát triển kinh tế của đất nước và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa 

phương tích cực tham gia vào phong trào thi đua do lãnh đạo bộ, ngành, địa 

phương; các tổ chức phát động.... Trong hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các 

tổ chức chính trị xã hội để giải quyết tốt các vụ khiếu kiện liên quan đến nông 

dân, nông nghiệp, nông thôn; tiến hành thanh tra đối với các Chương tình mục 

tiêu nhằm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, phát huy những mặt tích cực để 

góp phần xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở tổng kết Phong trào thi đua, Thanh tra Chính phủ tiếp tục coi 

đây là một trong những nội dung được đưa vào trong các Kế hoạch phát động thi 

đua hàng năm, là một tiêu chí để chấm điểm thi đua, đánh giá thi đua trong 

những năm tiếp theo. 
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- Đối với phong trào thi đua theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 

21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực 

hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 

29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, 

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Kế hoạch để triển khai trong giai đoạn 2016-

2020 với một số nội dung cụ thể như: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức 

năng thanh tra, kiểm tra để xây dựng Kế hoạch thanh tra cụ thể, tránh chồng 

chéo trong hoạt động thanh tra; tuân thủ nghiêm về thời gian thanh tra; trình tự, 

thủ tục thanh tra… tạo điều kiện cho Doanh nghiệp hoạt động. Thanh tra Chính 

phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia vào các hoạt động 

như kết nghĩa giúp đỡ các xã nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào 

vùng lũ lụt, tham gia các quỹ đền ơn đáp nghĩa. 

- Thực hiện Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán 

bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-

2025; thực hiện Chỉ thị 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 Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 

1846/KH-TTCP ngày 16/10/2019 về việc tổ chức triển khai Phong trào thi đua 

“cán bộ, công chức, viên chức Ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2016-2025, chỉ đạo toàn Ngành Thanh tra triển khai thực hiện 

trong các Phong trào thi đua hàng năm và coi đây là một trong những tiêu chí 

quan trọng trong việc chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng đối với các tập 

thể và cá nhân. 

Có thể nói, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: đã kịp thời xây 

dựng các Chỉ thị, phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra; 

nội dung thi đua, tiêu chí thi điểm thi đua bám sát yêu cầu của Thủ tướng Chính 

phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành để đảm bảo phong trào thi đua 

đạt hiệu quả. 

b) Kết quả thực hiện Phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động 

Trong năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của Thanh tra Chính phủ và 

ngành Thanh tra Việt Nam theo Kế hoạch số 51/KH-TTCP ngày 08/01/2020 

phát động triển khai phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ 

cương, trách nhiệm, hiệu quả” đã tác động tích cực đến việc nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng tổ chức lực 

lượng, cụ thể như sau: 

(b1) Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra 
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Với phương châm đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm quản lý của các cấp, 

các ngành trong thực thi pháp luật; lựa chọn tiến hành thanh tra có trọng tâm, 

trọng điểm, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh 

tế, xã hội, qua đó kiến nghị chấn chỉnh quản lý, bổ sung cơ chế chính sách, góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý. Hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ 

và toàn ngành Thanh tra tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như phương 

thức tiến hành. Nhìn chung, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thanh tra 

9 tháng đầu năm. Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương 

bám sát định hướng và sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương cũng như căn cứ tình hình thực tế và khả năng thực hiện nhiệm vụ 

để xây dựng và triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột 

xuất. Nội dung thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ở những 

nội dung quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực: Tài chính, 

ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; xuất, nhập khẩu; quản 

lý, sử dụng đất đai, nhà ở; quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đầu 

tư xây dựng; việc nợ đọng xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của 

các doanh nghiệp nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh 

vực. Quá trình tiến hành thanh tra chú trọng chỉ đạo việc thực hiện quy trình 

nghiệp vụ thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra được tiến hành đúng quy định 

của pháp luật. 

Toàn ngành đã triển khai 4.753 cuộc thanh tra hành chính và 133.073 cuộc 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện 

cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 

70.188 tỷ đồng, 16.472 ha
1
 đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 

31.691 tỷ đồng và 711 ha đất (đã thu hồi 15.338 tỷ đồng, 98 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 38.497 tỷ đồng, 15.761 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 

hành chính đối với 1.444 tập thể và 393 cá nhân; ban hành 69.602 quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.525 tỷ đồng; chuyển cơ 

quan điều tra xem xét, xử lý hình sự 68 vụ, 69 đối tượng.  

(b2) Phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

Với mục tiêu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, giải quyết dứt điểm các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, Thanh 

tra Chính phủ chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tiếp tục tập trung cao cho công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo Thủ tướng 

Chính phủ. Trong 9 tháng đầu năm 2020, cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

đã tiếp 258.183 lượt công dân với 185.751 vụ việc; có 2.593 đoàn đông người 

(giảm 11% về số lượt tiếp, 7,7% về số vụ việc, 24,3% số lượt đoàn đông người so 

với cùng kỳ năm 2019). Tiếp nhận 255.934 đơn thư các loại; qua phân loại có 

                                           
1
 Đã điều chỉnh giảm tại số liệu Báo cáo tổng kết năm 2020 của ngành Thanh tra do một số địa phương điều chỉnh.   
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143.824 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 37.165 đơn khiếu nại, 19.997 đơn tố 

cáo (giảm 10,4% về số đơn tiếp nhận, 8,6% đơn khiếu nại, tăng 34,3% đơn tố cáo 

so với cùng kỳ năm 2019). Có 17.577 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các cơ quan hành chính (giảm 8,5% so với cùng kỳ 2019)
2
. 

(b3) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 13.994 vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 80%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 25 tỷ đồng, 82 

ha đất; trả lại quyền lợi cho 787 người, kiến nghị xử lý hành chính 734 người, 

chuyển cơ quan điều tra 03 vụ, 03 đối tượng. 

(b4) Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng 

chống tham nhũng 

Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và toàn diện 

trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác tuyên truyền 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, tập trung: vào công khai, minh bạch 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, 

công chức; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí 

công tác; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng... Trong 9 

tháng đầu năm, qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện 

34 vụ, 33 đối tượng, có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. 

(b5) Công tác xây dựng nội bộ, xây dựng ngành tiếp tục được tăng cường; 

công tác quy hoạch, tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ được triển khai 

đồng bộ đúng quy trình; công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm cả về số 

lượng và chất lượng. Bộ máy cơ quan Thanh tra Chính phủ có sự chuyển đổi 

thiết thực, cơ chế vận hành ngày càng đi vào nề nếp. Công tác cán bộ được quan 

tâm đúng mức về các mặt, bảo đảm cho hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu 

dài. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh 

tra đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và những 

cám dỗ vật chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin 

cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa 

học, hợp tác quốc tế cũng như công tác xây dựng thể chế, tạo cơ chế quản lý và 

điều hành đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của 

các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các cuộc vận động của 

các tổ chức đoàn thể đã được Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện sâu sát, đạt 

                                           
2
 Trong đó, riêng Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh tiếp 2.492 lượt người với 2.061 vụ việc; có 268 đoàn đông người; xử lý 2.671 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng 

số 10.249 đơn đã tiếp nhận. Qua xử lý đơn, đã phát hành 2.671 văn bản (gồm văn bản hướng dẫn, văn bản chuyển đơn 

và văn bản khác) theo quy định. 
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kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, công chức. Nhìn 

chung, các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã thường 

xuyên làm tốt công tác phối hợp trong việc vận động đoàn viên, hội viên tích 

cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Thanh tra Chính phủ và 

các đoàn thể tổ chức. Sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các phong 

trào quần chúng ở cơ quan đã tạo được sự thống nhất về hành động góp phần 

hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như huy 

động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội nhất là việc quyên góp xây dựng các quỹ từ thiện, nhân đạo do 

UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể phát động. 

c) Kết quả hoạt động của các Cụm, Khối thi đua ngành Thanh tra 

- Theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thanh tra 

Chính phủ chia các đơn vị trong ngành thành 17 Cụm, Khối thi đua, trong đó: 

+ 04 Khối thi đua bao là các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; 

+ 03 Khối thi đua của Thanh tra các Bộ, ngành;  

+ 10 Cụm thi đua của Thanh tra các địa phương. 

- Hội đồng đã phân công các thành viên là lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị 

trực tiếp theo dõi từng Cụm, Khối thi đua theo địa bàn, lĩnh vực công tác; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các Cụm, Khối trong việc ký kết 

giao ước thi đua, đăng ký thi đua, bình xét thi đua, sơ kết, tổng kết…; chỉ đạo 

các Cụm, Khối tổ chức kiểm tra chéo giữa các thành viên và giữa các Cụm, 

Khối thi đua với nhau.  

- Nhìn chung, trong những năm qua, hoạt động của các Cụm, Khối thi đua 

thuộc Thanh tra Chính phủ đã đi vào nền nếp trong việc phát động phong trào 

thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, kiểm tra thi đua, bình xét khen 

thưởng…  

Việc tổ chức bình xét Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ được tuân thủ 

theo đúng quy định, trong đó: tỷ lệ bình xét không vượt quá 20% số đơn vị trong 

Cụm, Khối; đơn vị được bình xét là những đơn vị tiêu biểu xuất sắc được các 

thành viên trong Cụm, Khối tôn vinh. 

Việc bình xét Cờ thi đua của Chính phủ trên nguyên tắc: bình xét từ 

những đơn vị nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ và tỷ lệ không vượt quá 

20% số đơn vị được nhận Cờ. Không xét tặng Cờ thi đua với những đơn vị 

không đăng ký thi đua. 

3. Về công tác Khen thƣởng  

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng 

Thanh tra Chính phủ luôn coi trọng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng 

khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh việc thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo 
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cục, vụ, đơn vị, Thanh tra Chính phủ đã có những quy định cụ thể về tỷ lệ khen 

thưởng, trong đó: 

- Đối với khen thưởng của cơ quan Thanh tra Chính phủ: được quy định 

tỷ lệ lãnh đạo cấp Vụ được bình xét đề nghị khen thưởng không được vượt quá 

50% số lãnh đạo của cục, vụ, đơn vị được bầu là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tỷ lệ 

được bình xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành thanh tra và tặng Bằng 

khen của Tổng Thanh tra Chính phủ không quá 50% số cá nhân đủ tiêu chuẩn.  

- Đối với việc khen thưởng tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra các bộ, 

ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ cũng xây dựng tiêu chí, thang điểm thi 

đua hết sức chặt chẽ, cụ thể. Đồng thời, quy định tỷ lệ cá nhân được khen 

thưởng không tập trung vào lãnh đạo, mà mỗi cơ quan, đơn vị phải có cá nhân 

không giữ chức vụ lãnh đạo, đạt thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng. 

b) Kết quả khen thưởng năm 2020 

- Khen thưởng cấp Nhà nước: Thanh tra Chính phủ đã trình khen thưởng 

cấp Nhà nước đối với 18 tập thể và cá nhân. Đến nay, Chủ tịch nước có Quyết 

định tặng thưởng 05 Huân chương Lao động các loại. 

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định tặng thưởng 03 Cờ thi đua của Chính 

phủ; 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

- Khen thưởng thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ: Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra đã xem xét trình Tổng Thanh tra 

Chính phủ xét tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể; tặng 

Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 60 tập thể. 

+ Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 1.740 cá nhân.  

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến 

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Ngành 

thời gian qua được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra các bộ, 

ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và đã thực sự là động lực thúc đẩy các tập 

thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tôn vinh 

các điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ kịp thời, nhất là các điển hình được 

khen cao. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã phát huy được tính tiền 

phong gương mẫu, tích cực, đồng thời có sức lan toả đến các tập thể, cá nhân 

khác trong toàn Ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ. 

Việc lựa chọn, bình xét tập thể, cá nhân được khen thưởng có tiêu chuẩn là 

thành tích đã đạt được trước đây và cũng là một trong những tiêu chí để đưa ra 

chấm điểm. 

Công tác tuyên truyền được Thanh tra Chính phủ coi trọng. Báo Thanh 

tra, Tạp chí Thanh tra và Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ trong 

nhiều năm đều có chuyên mục, có nhiều bài viết để đăng tải về gương điển hình 

tiên tiến trong Ngành. 

5. Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ 



11 

 

 

Hội đồng thi đua Khen thưởng của Thanh tra Chính phủ có 15 thành viên, 

trong đó: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách công tác thi đua, khen 

thưởng là Chủ tịch Hội đồng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ là Phó Chủ tịch 

Hội đồng; Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng là Thường trực Hội đồng; 12 

thành viên là Thủ trưởng một số cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. 

Hội đồng đã làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Tổng Thanh tra Chính 

phủ về công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra Chính phủ và của ngành 

Thanh tra. Phòng Thi đua - Khen thưởng đã hoàn thành tốt vai trò giúp việc cho 

Hội đồng trong việc chuẩn bị các văn bản, tổng hợp hồ sơ, rà soát, đối chiếu 

điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

6. Công tác kiểm tra, thanh tra  

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua 

khen thưởng đối với các Cụm, Khối thi đua trong toàn ngành Thanh tra, trong đó 

đẩy mạnh kiểm tra trong nội bộ Cụm, Khối, nhất là đối với những đơn vị là tiêu 

biểu, xuất sắc... Đến nay, hầu hết các Cụm, Khối thi đua đã hoàn thành công tác 

kiểm tra theo kế hoạch. Qua đó, giúp công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền 

nếp, thực chất; việc bình xét khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành 

tích...  Đồng thời, với vai trò là Thành viên của Khối thi đua các Bộ, ban, ngành 

Nội chính Trung ương đã tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai 

Đoàn kiểm tra công tác thi đua tại 08 đơn vị là đại diện cho 08 Bộ, ban, ngành 

thuộc Khối. Thanh tra Chính phủ đã lựa chọn Thanh tra tỉnh Yên Bái là đơn vị 

đại diện cho ngành; chỉ đạo xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung làm việc với 

Đoàn kiểm tra.  

Trong năm 2020, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra không có 

đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi đua, khen thưởng. 

7. Quỹ thi đua, khen thƣởng 

Về trích lập và quản lý Quỹ thi đua khen thưởng: Quỹ thi đua khen 

thưởng được trích từ Quỹ lương của công chức, viên chức của Thanh tra Chính 

phủ theo quy định hiện hành; chi thưởng do Văn phòng Thanh tra Chính phủ 

xây dựng kế hoạch ngân sách và trực tiếp chi theo quy định. 

8. Công tác cải cách hành chính; ứng dựng công nghệ thông tin trong 

công tác thi đua, khen thƣởng 

- Đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Thanh tra 

Chính phủ đã tập trung xây dựng các văn bản pháp luật; các quy định, quy chế 

để hướng dẫn cho toàn ngành và cho cơ quan. Tùy theo tính chất, nội dung của 

phong trào thi đua, Thanh tra Chính phủ đều có hướng dẫn cụ thể cho Thanh tra 

các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ về thủ 

tục, trình tự trong công tác thi đua, khen thưởng. 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: hiện nay Thanh tra Chính phủ 

chưa có các phần mềm cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng. Trong công tác 
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quản lý thi đua, khen thưởng, tuyên truyền đều thông qua Văn phòng Thanh tra 

Chính phủ và tự lưu trữ tại bộ phận giúp việc.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến 

tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh 

tra nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác, thể hiện cụ thể như sau:  

a) Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã quan tâm sâu sát 

đến công tác thi đua khen thưởng. Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen 

thưởng bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị của ngành. Cấp uỷ, Lãnh đạo Thanh tra các cấp, các ngành đã 

nhận thức rõ hơn ý nghĩa của công tác thi đua, từ đó đã nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ về công tác 

thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua có sức lan toả sâu rộng và hiệu 

quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong những 

năm trước đây, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan 

Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra. 

b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra đã làm tốt vai trò 

tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong công tác thi 

đua khen thưởng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát 

các cụm, khối thi đua; khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích; sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua; phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra trong 

việc đăng tải gương người tốt, việc tốt; chú trọng đến bồi dưỡng các cá nhân là 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. 

c) Các Cụm, Khối thi đua trong ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo, 

hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa 

phương đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, 

sơ kết, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét khen thưởng theo 

đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đảm bảo kịp thời, chặt chẽ. 

d) Các tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành; các cục, vụ, đơn 

vị thuộc Thanh tra Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn ngành đã tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

2. Hạn chế, yếu kém 

Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen 

thưởng của các đơn vị trong ngành vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục 

kịp thời đó là:  
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- Do Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn mới được ban 

hành nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, như: việc thành lập Hội đồng 

sáng kiến để công nhận sáng kiến làm căn cứ đề nghị khen thưởng, nhưng pháp 

luật về thi đua khen thưởng quy định chung chung, không có hướng dẫn cụ thể 

dẫn đến khó xây dựng tiêu chí cho việc công nhận sáng kiến. 

- Việc triển khai các hoạt động thi đua và các phong trào thi đua của một 

vài Cụm, Khối thi đua còn chậm so với quy định. Việc thực hiện chế độ thông 

tin, báo cáo có nơi chưa kịp thời, đầy đủ; thời gian xét khen thưởng còn kéo dài 

dẫn đến hạn chế tác dụng công tác thi đua, khen thưởng; 

- Nội dung tiêu chí thi đua ở một số đơn vị được xây dựng chưa được cụ 

thể hóa sát với nhiệm vụ của đơn vị. Cá biệt công tác thi đua ở một số đơn vị 

còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, đôn đốc, công tác sơ kết, tổng kết 

của một số Cụm, Khối tiến hành chậm so với thời gian quy định. Công tác xây 

dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị còn ít. Việc khen thưởng cho 

các đối tượng là người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở đơn vị đã được 

quan tâm song chưa nhiều.  

Nguyên nhân 

- Sự quan tâm của lãnh đạo, cấp ủy một vài đơn vị đối với công tác thi 

đua khen thưởng đôi khi chưa đúng mức; chưa coi trọng công tác thi đua khen 

thưởng là động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 

đơn vị, của địa phương, của ngành. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị hầu hết 

là kiêm nhiệm, không được đào tạo cơ bản, thiếu tính chuyên nghiệp do đó quá 

trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, kết quả công tác chưa cao. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Qua thời gian thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thanh tra 

Chính phủ xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau: 

1. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ cần tiếp tục nghiên 

cứu, sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng để sớm khắc phục những điểm còn chưa 

hoàn thiện (Thanh tra Chính phủ đã góp ý cụ thể vào hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật) để trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành để đưa vào thực hiện thống 

nhất trong cả nước. 

2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua 

thuộc Bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ đề nghị: 

- Bổ sung Quy chế hoạt động của các Cụm, Khối thi đua vào pháp luật thi 

đua, khen thưởng (hiện nay, các Cụm, Khối thi đua đều hoạt động theo hướng 

dẫn) để tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua đi vào nền nếp, được bộ, 

ngành, địa phương tạo điều kiện hoạt động. 

- Đối với hoạt động của các Cụm, Khối thi đua do bộ, ngành không tổ 

chức theo ngành dọc như Thanh tra Chính phủ: đề nghị có quy định để có thể đề 
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nghị khen thưởng cấp Nhà nước (như Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ) đối với những đơn vị đặc biệt xuất sắc. 

 

Phần thứ hai 
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 

năm (2021-2025). Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 

của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị của Tổng Thanh tra 

Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); Chỉ thị số 

345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy 

mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất 

lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra 

kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, Phong trào thi 

đua bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản sau: 

1. Trong công tác thanh tra: Xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan 

tâm; tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. Chú trọng hoạt động thanh tra chuyên ngành, tập trung 

thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về kỹ thuật, quy 

tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất các lĩnh vực mà 

dư luận quan tâm. Thực hiện tốt việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu 

hiệu vi phạm và thanh tra các vụ việc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

giao, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng. Từng bước đổi mới công tác thanh tra, không ngừng nâng cao hiệu 

quả thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp 

thời; tăng cường hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi 

phạm, tiêu cực, tham nhũng.  Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo 

kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao; thực hiện 

việc xử lý sau thanh tra đạt từ 75% trở lên. 

2. Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tập 

trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu 

đạt tỷ lệ 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố 

cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 80%; tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham 

mưu giải quyết vụ việc các khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế 
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hoạch 2100/KH-TTCP, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các Ngành và các 

cơ quan Thanh tra. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các 

văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung tham mưu cho các cấp, các ngành tiếp 

tục hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng, trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; có chiến lược truyền thông đúng đắn về tình hình 

tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp, cung 

cấp thông tin phòng, chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập 

trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

về phòng, chống tham nhũng; tích cực thực thi Công ước Liên hợp quốc về 

phòng, chống tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật về phòng chống tham nhũng.  

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tác hợp quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, nghiên cứu khoa học và công tác thông tin tuyên truyền.  

5. Thực hiện tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy 

vai trò các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các phong trào thi đua của từng cơ 

quan, đơn vị và trong toàn Ngành; tích cự tham gia các hoạt động từ thiện. 

II. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Để hoàn thành nhiệm vụ và định hướng đã đề ra, Thanh tra Chính phủ tập 

trung vào các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện chủ yếu sau: 

1. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2021 – 2025: Tiếp tục 

phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận 

thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn Ngành để thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đua. Phát động phong trào thi đua với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động với tinh thần “Phát huy truyền thống, đoàn 

kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm”, ra sức thi đua học 

tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng ngành 

Thanh tra trong sạch, vững mạnh; 

2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả: tiếp tục đổi mới 

nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động thi đua, mục tiêu cần tập trung vào 

việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và 

của Ngành. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng bám sát chỉ đạo của 

Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Hình 

thức thi đua phải đa dạng, phong phú. Đổi mới công tác đăng ký thi đua, ký kết 

giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc kiểm tra, sơ kết, tổng 
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kết cần phải tiến hành nghiêm túc nhằm đánh giá được thực chất, tác dụng của 

phong trào thi đua yêu nước, tránh tình trạng làm chiếu lệ, sơ sài. Tiếp tục đổi 

mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, để mỗi hình thức khen 

thưởng đều thực sự khích lệ, động viên mỗi tập thể, cá nhân tự nguyên tham gia. 

Khen thưởng phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, kịp thời động viên 

những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến; 

3. Tiếp tục triển khai 04 Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động, gồm: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 

21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 

29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

và Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”  theo Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. Coi đây là một trong những nội dung thường xuyên, quan trọng và là tiêu 

chí để chấm điểm, đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng; 

4. Kiện toàn, tăng cường tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng: 

tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành 

Thanh tra và Hội đồng thi đua khen thưởng của Thanh tra các bộ, ngành, địa 

phương. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 (đến 

ngày 30/10/2020 và ước thực hiện đến hết 31/12/2020) và phương hướng, nhiệm 

vụ công tác năm 2021 của Thanh tra Chính phủ./. 

Nơi nhận: 

- Ban TĐKT Trung ương (để b/c); 

- Tổng Thanh tra CP (để b/c); 

- Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn; 

- Lưu: VT, TCCB (TĐKT). 
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