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NỘI DUNG 

Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Thanh tra năm 2022 

------ 

          1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ lúc 14 giờ ngày 28/12/2022 

 2. Thành phần tham dự 

 - Tại điểm cầu trực tuyến của UBND tỉnh 

 + Phó Chủ tịch ThưỜng trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng (dự và chỉ đạo 

hội nghị); 

 + Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 + Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, phó các phòng 

và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; 

 + Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; 

 + Đại diện Phòng Nội chính và Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng 

UBND tỉnh; 

 + Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành. 

 + Phóng viên: Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đến dự 

và đưa tin). 

Số lượng: khoảng 40 người. 

- Tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố 

+ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

+ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Chánh, Phó Thanh tra và công chức thanh tra cấp huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, 

Công an, Ban Tiếp công dân cấp huyện… 

 3. Nội dung hội nghị 

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Cụ thể: 

          3.1. Thanh tra tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực năm 2022. 
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 3.2. Nội dung thảo luận, trao đổi tại hội nghị 

 Yêu cầu chung: Các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động nghiên cứu tài 

liệu để chuẩn bị ý kiến phát biểu, nội dung phát biểu không nêu lại những kết quả 

hoạt động của ngành, địa phương mình trong năm 2022 mà cần tập trung trao đổi, 

thảo luận một số nội dung sau:  

- Thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong công tác thanh tra, tiếp công dân, 

xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? 

 - Những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ khiếu nại còn 

tồn đọng, kéo dài? Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để tham mưu 

UBND tỉnh giải quyết dứt điểm?  

 - Đề xuất, kiến nghị khác liên quan đến sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách 

trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là khi Luật Thanh tra năm 2022 có 

hiệu lực thi hành  

 - Việc thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức ngành thanh tra tại đơn 

vị, địa phương; những khó khăn trong việc thực hiện và kiến nghị giải pháp xử lý. 

Riêng các địa phương Đức Linh, Phú Quý nêu những khó khăn, vướng mắc trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra và sắp xếp, bố trí đội ngũ 

công chức của ngành sau khi tách Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra. 

 3.3. Chủ trì Hội nghị và lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổng hợp các ý kiến thảo 

luận tại Hội nghị; đối với các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề có thể xử lý thì sẽ 

trả lời trực tiếp tại Hội nghị, đối với các ý kiến vượt quá thẩm quyền thì ghi nhận, 

tiếp thu để nghiên cứu, xin ý kiến cấp trên để trả lời. 

 5. Phương pháp thực hiện để chuẩn bị nội dung cuộc họp 

 - Tài liệu phục vụ Hội nghị đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra 

tỉnh www.tt.binhthuan.gov.vn gồm: Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình Hội nghị và 

Nội dung này để các thành phần tham dự Hội nghị nghiên cứu. 

 - Yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị nội dung để tham gia 

thảo luận. Tại Hội nghị, các đại biểu đăng ký sẽ phát biểu ý kiến hoặc chủ trì chỉ 

định phát biểu ý kiến. Ý kiến phát biểu của mỗi đại biểu không quá 10 phút.  

Thanh tra tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương biết và chủ động chuẩn 

bị./. 

                                                                                 THANH TRA TỈNH 


