ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số: 05 /2014/CT -UBND

An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2014.

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận,
kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian qua, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận,
kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường
xuyên, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; qua
đó đã kịp thời khắc phục, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế,
chính sách theo các kết luận thanh tra; kịp thời thu hồi tiền, tài sản thất thoát, xử
lý các hành vi sai phạm ở nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về thanh tra và hoạt động xử lý sau thanh tra. Tuy
nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra vẫn còn một số tồn
tại, hạn chế: Một số kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra chưa được
quan tâm đúng mức, chỉ đạo thực hiện không kiên quyết, chưa kịp thời; có kết
luận thanh tra chưa được rõ ràng, cụ thể về nội dung nên gặp vướng mắc trong quá
trình thực hiện; đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan còn trì
hoãn không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận thanh tra, quyết định
xử lý về thanh tra dẫn đến hạn chế về hoạt động xử lý sau thanh tra.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
về thanh tra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
chỉ đạo cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp và cơ quan được giao thực hiện
chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục rà soát các kết luận thanh tra, quyết
định xử lý về thanh tra đã ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 nhưng chưa
thực hiện xong; tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý dứt điểm các kết luận,
thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Báo cáo kết quả chậm nhất về Thanh tra
tỉnh vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối với các kết luận thanh tra ban hành kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu
lực, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết luận thanh tra hoặc nhận được kết
luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, Thủ trưởng cơ
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quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phải có văn bản chỉ
đạo đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện
kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh tra năm 2010.
2. Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thị
xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành
có trách nhiệm thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12
tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Trong trường
hợp phát hiện đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không
thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời kết luận thanh tra, quyết định
xử lý về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải có hình thức xử lý
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kỷ luật,
xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải
bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng thanh tra nghiêm
túc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và xử lý trách
nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản
những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình ghi trong kết luận thanh tra,
quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra, người ra quyết định thanh tra
đúng thời gian quy định. Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn
vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc chấp
hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và có hình thức xử lý
trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình mà không chấp hành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết
định xử lý về thanh tra.
4. Đề nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và các tổ
chức tín dụng trong tỉnh phối hợp, tạo điều kiện về phong tỏa tài khoản theo văn
bản của người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra khi có căn cứ
cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi
tiền, tài sản của cơ quan thanh tra hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước để
phục vụ việc thanh tra.
5. Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có
trách nhiệm báo cáo cho Thanh tra tỉnh về kết quả hoạt động theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra định kỳ hàng tháng
trước ngày 10, báo cáo quý trước ngày 10 của tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng
trước ngày 10 của tháng 6, báo cáo 9 tháng trước ngày 10 của tháng 9, báo cáo năm
trước ngày 10 tháng 12 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Riêng việc gửi kết luận
thanh tra hành chính về Thanh tra tỉnh, phải thực hiện theo đúng quy định tại
Khoản 1, Điều 50 Luật Thanh tra năm 2010.
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6. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa
bàn tỉnh theo quy định và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với
với các cơ quan, đơn vị, cá nhân cố ý không thực hiện, thực hiện không đầy đủ,
không đúng thời hạn ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục III- Thanh tra Chính phủ;
- Cỏng thông tin Điện tử của Chính phủ;
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- Văn phòng Tỉnh ủy;
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- Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh An Giang;
- Trung tâm Công báo An Giang;
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