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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra,  

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 

 

Thực hiện Văn bản số 77/TTr-GS,KT ngày 15/02/2022 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát và báo cáo việc thực 

hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Ủy ban nhân 

dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phải thực hiện trên địa bàn để thường xuyên 

nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện của đối tượng thanh tra, kiểm toán cơ 

quan quản lý đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm 

tra, Kiểm toán nhà nước nhằm nhắc nhở hoặc đưa ra các biện pháp đôn đốc việc 

thực hiện của đối tượng thanh tra, kiểm toán, cơ quan quản lý, các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan. 

3. Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi không thực hiện hoặc thực 

hiện chưa đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của đối tượng thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán, của cơ quan quản lý, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan. Đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý được thực hiện nghiêm túc, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

4. Việc tiến hành kiểm tra, rà soát phải đúng quy định của pháp luật, không 

gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, RÀ SOÁT 

1. Đối tượng kiểm tra, rà soát 

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp 

trên địa bàn liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực 

hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước.  

2. Nội dung kiểm tra, rà soát 

Kiểm tra, rà soát công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kiểm 

tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn đối với các kết luận thanh tra, 

kiểm tra do Chủ tịch UBND huyện ban hành; các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước mà UBND huyện, các đơn vị, phòng ban trực thuộc 

huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn phải thực hiện. Thống kê chi tiết, cụ thể các đơn vị, tổ chức, cá 
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nhân chưa thực hiện, thực hiện chưa dứt điểm các nội dung của kết luận, kiến nghị 

và đưa ra phương án xử lý cho các trường hợp này. 

3. Thời kỳ thực hiện kiểm tra, rà soát 

- Từ 01/01/2010 đến hết 31/12/2021. 

4. Phương pháp kiểm tra, rà soát 

- Thanh tra huyện phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra 

tiến hành kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sai phạm về hành 

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

phạm theo kết luận thanh tra; việc khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thiện quy 

trình, quy định trong công tác quản lý, điều hành theo kết luận thanh tra (nếu có). 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Rà soát, tổng hợp kết quả việc thực 

hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn (đặc biệt tập trung vào các 

nội dung chưa thực hiện được, nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan chưa 

thực hiện). 

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung cần thể hiện rõ việc chỉ đạo thực 

hiện; những nội dung trong kết luận, kiến nghị đã thực hiện được, chưa thực hiện 

được; giải trình rõ đối với những nội dung còn vướng mắc chưa thực hiện được và 

hướng giải quyết; dự kiến thời gian hoàn thành việc thực hiện các nội dung chưa 

thực hiện xong….  

5. Thời gian thực hiện  

- Từ ngày 22/2/2022 đến hết ngày 07/3/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

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

trên địa bàn huyện từ năm 2010 đến hết năm 2021; đưa ra kiến nghị, đề xuất cùng 

thanh tra huyện thống nhất hướng xử lý, báo cáo 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. 

2. Thanh tra huyện 

- Tổng hợp kết quả việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra 

kiểm tra mà chủ tịch UBND huyện đã ban hành; các kết luận thanh tra, quyết định 

xử lý sau thanh tra mà UBND huyện, các đơn vị, phòng ban trực thuộc huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn phải thực hiện từ năm 2010 đến hết năm 2021; đưa ra kiến nghị, đề 

xuất hướng xử lý, báo cáo 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. 
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- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng báo cáo 

kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm 

toán nhà nước cho UBND huyện gửi Thanh tra tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị thủ trưởng 

các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan chủ động trao đổi, đề xuất biện pháp 

giải quyết kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước của UBND huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Lưu: VT, TTr. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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