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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Về công tác thanh tra  

Toàn Ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 

cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh 

quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi 

phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 26.654 

tỷ đồng và 574 ha đất; ban hành 145.55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành 

chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 451 

vụ, 295 đối tượng.  

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.371 kết luận và quyết định 

xử lý về thanh tra, trong đó có 6.084 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các 

nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 3.440 tỷ đồng, 32 ha đất; xử lý 

hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 

đối tượng; kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 583 văn bản về cơ 

chế, chính sách, pháp luật. 

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kế 

hoạch thanh tra năm 2022, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt 

động thanh tra, kiểm toán; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng 

chương trình thanh tra năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện; thành lập 04 

Đoàn công tác liên ngành  kiểm tra tình hình thực hiện kết luận thanh tra và 

tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ  tháo gỡ vướng mắc liên 

quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Hà 

Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; giúp Ban cán sự đảng Chính phủ 

xây dựng, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản 

án, … 

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

Trong năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp  

382.491 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 284.897 vụ việc, có 

3.031 đoàn đông người; tiếp nhận 385.768 đơn các loại; có 316.747 đơn đủ điều 

kiện xử lý; giải quyết 22.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ 
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lệ 88,8%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3 ha đất; trả lại 

cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỷ đồng, 17,0 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi 

cho 22 tổ chức, 559 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 516 người; chuyển cơ 

quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng.  

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ và các cấp, các ngành thanh tra tiếp tục 

thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp, kéo dài và các vụ việc công dân khiếu kiện lên các cơ quan 

trung ương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng 

của đất nước; tham mưu, giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XV báo cáo về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; xây dựng các báo 

cáo và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021. 

3. Về công tác 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. Kiểm tra tại 16.379 cơ quan, tổ 

chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 155 đơn vị vi phạm; kiểm tra 

việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập tại 4.784 cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, có 10.662 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 02 người 

bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; tiến hành 7.296 cuộc 

kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 373 vụ việc 

vi phạm, 611 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 167,0 tỷ đồng; 

kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 7.537 cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 405 cán 

bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 

54.364 cán bộ, công chức, viên chức. Có 39 trường hợp người đứng đầu bị kết 

luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phát hiện 51 vụ việc với 83 

người liên quan đến tham nhũng. 

Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà 

nước về PCTN; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương và cơ quan 

chức năng chuẩn bị, triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban  Chỉ đạo TW về 

PCTN, TC; tham mưu giúp Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và 

triển khai thực hiện; tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế 

hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng Chiến 

lược quốc gia PCTN đến năm 2030, ... 

4. Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành 

Thanh tra Chính phủ giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật 

Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 

định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 
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khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành phê 

duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập". 

Ban hành và tổ chức thực hiện nhiều quy định, văn bản về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là 

thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. 

Các bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ, ngành.   

Thanh tra các cấp, các ngành cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ, công chức viên chức. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh; chế độ, 

chính sách cho người lao động được đảm bảo. Công tác tham mưu, tổng hợp 

phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành được chú trọng và thực hiện 

ngày càng hiệu quả. Công tác hợp tác quốc tế được duy trì, tổ chức tốt các hoạt 

động hợp tác song phương và hợp tác đa phương. Công tác nghiên cứu khoa học 

được quan tâm, triển khai nghiên cứu và nghiệm thu nhiều đề tài khoa học có 

tính thời sự và thực tiễn. Công tác báo chí, tuyên truyền 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 Thanh tra. 

5. Đánh giá, nhận xét chung 

a) Ưu điểm, kết quả 

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa 

phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác; bảo đảm chủ 

động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng Định 

hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ giao đột xuất 

nhưng Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu, triển khai và 

hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Công tác thanh tra được chú trọng triển khai, bám sát chương trình kế 

hoạch và thanh tra đột xuất, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra 

chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét 

nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý nhà nước, 

quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của 

tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực; chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh 

tiến độ các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất; việc chuyển các 

vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có nhiều tiến bộ. Kết quả 

công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng.  

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã triển khai thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt; chú trọng công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, 

nhất là việc tiếp công dân, đối thoại của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước 
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các cấp; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức 

tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện lên trung ương; tỷ lệ giải quyết các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được nâng cao, góp phần quan trọng trong 

việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.   

Công tác PCTN được triển khai quyết liệt, gắn với việc thực hiện những 

nhiệm vụ mới theo Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTN, TC. Ngành Thanh tra đã thực hiện cơ bản tốt các nhiệm 

vụ sơ kết, tổng kết các văn bản, quy định về PCTN, tham mưu cụ thể hóa chủ 

trương, chính sách, pháp luật về công tác này; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú 

trọng phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt kết 

quả tốt nhất là trình Quốc hội thông quan Luật Thanh tra (sửa đổi). Công tác xây 

dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra tiếp tục được quan 

tâm nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao và đảm bảo kỷ luật, kỷ 

cương, liêm chính. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh đặc biệt là ứng 

dụng CNTT về chuyển đổi đổi số trong hoạt động để thích ứng linh hoạt, an 

toàn, hiệu quả. Các mặt công tác khác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh 

tra đều được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả như công tác hợp tác 

quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hành chính, quản trị, báo chí, 

tuyên truyền, ... 

b) Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được như nêu trên, Thanh tra Chính 

phủ và toàn Ngành còn những tồn tại, hạn chế chủ yếu cần sớm khắc phục, đó là:  

- Về công tác thanh tra: Một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế 

hoạch hoặc kéo dài thời gian xây dựng báo cáo và ban hành kết luận thanh tra; tỷ 

lệ thu hồi tiền, tài sản qua đôn đốc, xử lý sau thanh tra còn thấp.  

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tình hình khiếu 

nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Một số địa phương chưa quyết tâm, quyết 

liệt hoặc chưa có phương án phù hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, 

phức tạp, kéo dài; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có 

hiệu lực pháp luật, các kết luận, quyết định xử lý về tố cáo còn chậm, thiếu kiên 

quyết. 

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: tình trạng nhũng nhiễu, gây 

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

ngăn chặn triệt để; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ 

quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra 

trong nội bộ.  

- Ngoài ra, cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra 

còn bất cập, nhiều cơ quan thanh tra còn thiếu biên chế làm việc. Một số cán bộ, 

công chức thanh tra chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa tốt. 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Về công tác thanh tra 

- Bám sát Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh 

tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; đổi mới trong tổ 

chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào 

hoạt động thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nhiệm vụ, 

giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của 

người đứng đầu trong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các 

ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, 

nhiều đơ khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công khai, 

minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo 

đức công vụ trong hoạt động thanh tra.  

- 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. Phối hợp với các bộ, ngành chức 

năng làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận 

thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó 

khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhất là 

nguồn lực đất đai, tài nguyên. 

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

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ, Chính phủ  về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

nhất là Quy định số 11-QĐi/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 

- 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. 
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- Quan tâm việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo 

dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 

20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.  

- 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;   

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 

23/8/2022 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nâng cấp, hoàn thiện và 

khai thác sử dụng có hiệu quả Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc và liên thông 

trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp 

và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng  

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật phòng, chống tham nhũng 2018, các kết 

luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng , nhất là Kết 

luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về 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 thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham 

nhũng cao  hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách 

nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng. 

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; nghiên 

cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng chống, tham nhũng vào giảng dạy 

tại cơ sở giáo dục, đào tạo. 

- Tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm 

vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương; xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá 

toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các 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. 

4.  Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành 

- Tập trung triển khai thực hiện Luật Thanh tra (sửa đổi) bảo đảm kịp thời, 
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hiệu quả; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất, khả thi.  

- Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành 

Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch cụ thể 

cho giai đoạn tiếp theo. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành và của từng 

cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng, đẩy 

mạnh cải cách hành chính, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ngành Thanh 

tra. 

- Chỉ đạo 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 Đại hội XIII của Đảng./.  

 

      THANH TRA CHÍNH PHỦ  


