
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 

Số:         /UBND-TTr Hữu Lũng, ngày       tháng  02 năm 2022 
V/v tăng cường thực hiện kết 

luận thanh tra và kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước 

 

  

                             
  Kính gửi:  

 

 

- Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện các kết luận về kiểm tra, giám 

sát, thanh tra, kiểm toán của cơ quan chức năng đã được thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc thực hiện, kết quả thực hiện các kết luận về kiểm tra, giám sát, 

thanh tra, kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chấn chỉnh, khắc 

phục, sửa đổi hoàn thiện cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước, 

qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

Tuy nhiên, qua theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện các kết luận về 

kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán còn có hạn chế, như: Việc tổ chức thực 

hiện của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung thu hồi tiền theo kết luận 

thanh tra chưa được thực hiện kịp thời; việc tổ chức thực hiện một số kết luận 

thanh tra, kiến nghị của kiểm toán gặp khó khăn do đối tượng thanh tra là các 

doanh nghiệp đã giải thể hoặc tạm dừng hoạt động, do tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh COVID 19... 

Để thực hiện nghiêm nội dung Văn bản số 23-CV/BCSĐ ngày 28/01/2022 

của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các nội 

dung sau:  

1. Đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc 

thực hiện các kết luận, kiến nghị phải chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm, 

đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sai phạm về hành chính, 

kinh tế; tổ chức xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm theo 

quy định; khắc phục các sơ hở, yếu kém, hoàn thiện quy trình, quy định trong công 

tác quản lý, điều hành; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra đảm bảo theo 

quy định. 

2. Giao Thanh tra huyện: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, việc thực hiện các kết 

luận về kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan chức năng theo quy định tại 
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Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực 

hiện Kết luận thanh tra. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, kiểm tra; làm rõ trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm, sai phạm để xem xét, xử lý theo quy định 

của pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 

của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Tăng cường 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trên địa bàn; xem 

xét, tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không 

kịp thời, đầy đủ các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiến nghị kiểm toán 

của cơ quan chức năng. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm 

chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết 

định xử lý sau  thanh tra. 

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc và thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà 

nước, đồng thời gửi Thanh tra huyện để tổng hợp chung. 

- Tổng hợp kết quả việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

trên địa bàn huyện từ năm 2021 trở về trước (đặc biệt tập trung vào các nội dung 

chưa thực hiện được, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện); kịp thời báo cáo, kiến 

nghị, đề xuất với UBND huyện biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân không chấp hành hoặc không thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của 

Kiểm toán theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016 

của Kiểm toán Nhà nước ban hành quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

4. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện thực 

hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm 

toán nhà nước trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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