UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA TỈNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/TTr-NV.I

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2016

V/v lựa chọn một số nhiệm vụ
trọng tâm về tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, thanh tra và
phòng, chống tham nhũng cần
tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ
chức thực hiện trong năm 2016

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
Người ký: Thanh tra
Cơ quan: Tỉnh Lạng
Sơn
Thời gian ký:
29.01.2016 17:24:36

- UBND các huyện, thành phố;
- Thanh tra các Sở, ban, ngành;
- Thanh tra các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 73/UBND-TH ngày
22/01/2016 về việc lựa chọn một số nhiệm vụ trong tâm cần tập trung chỉ đạo,
điều hành, tổ chức thực hiện trong năm 2016, trên cơ sở kết quả tổng kết công
tác thanh tra năm 2015, Thanh tra tỉnh lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm cần
tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện để tạo bước đột phá, chuyển
biến trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của ngành thanh tra tỉnh Lạng Sơn
như sau:
1. Tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân,
để việc tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định từ cấp cơ sở; nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân ở các cấp, các ngành. Thông
qua công tác tiếp công dân để giải thích cho công dân hạn chế những phát
sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh không đáng có, hướng dẫn công
dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về
khiếu nại, tố cáo.
2. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp,
các ngành, trong đó chú trọng việc hướng dẫn, nâng cao chất lượng giải quyết
đơn ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Hạn chế tối đa
tình trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền,
chưa đúng bản chất, nội dung vụ việc. Phấn đấu toàn ngành tỷ lệ tham mưu, giải
quyết đơn trong năm đạt từ 85% trở lên.
3. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết
theo quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát,

xử lý sau thanh tra, trong đó tập trung thực hiện xử lý thu hồi về kinh tế, phấn
đấu toàn ngành tỷ lệ thu hồi về kinh tế sau thanh tra đạt từ 80% trở lên.
Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp để triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ trọng tâm nêu trên; trong đó cần lưu ý tăng cường hướng dẫn, kiểm
tra đối với các đơn vị trực thuộc, nhất là đối với cấp xã; chỉ đạo và thực hiện
chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế đã được chỉ ra tại các Thông
báo kết luận kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2015
của Thanh tra tỉnh.
Đề nghị Chánh Thanh tra các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố trên
cở sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho thủ trưởng cùng
cấp để triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác năm
2016 và các nhiệm vụ trong tâm nêu trên.
Thanh tra tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Sở,
Ban, Ngành tỉnh, các huyện, thành phố, tạo điều kiện để ngành thanh tra Lạng
Sơn và Thanh tra tỉnh để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- VP, các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.
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