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KẾ HOẠCH 
Rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, 

quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2021 trở về trước 
                                                                                           

 Thực hiện Công văn số 13-CV/BCSĐ ngày 28/01/2022 của Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra 

và kiến nghị xủa Kiểm toán nhà nước; Công văn số 77/TTr –GS,KT của Thanh tra 
tỉnh về việc 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. Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch rà soát việc thực hiện các kết luận thanh 
tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2021 trở về trước  như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

Nhằm thực hiện giải quyết các kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý 
sau thanh tra còn tồn đọng, chưa được thực hiện dứt điểm; xác định rõ nguyên nhân, 

làm rõ trách nhiệm và đề ra phương án, giải pháp xử lý dứt điểm trong năm 2022.  

2. Yêu cầu: 

Việc rà soát phải được tiến hành toàn diện, kịp thời, triệt để, bảo đảm có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các phòng có liên quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  

1. Đối tượng, thời gian rà soát: 

- Đối tượng rà soát: Các kết luận thanh tra, kiểm tra của Sở ban hành và của 
các cơ quan chức năng thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từ năm 2021 
trờ về trước.  

- Thời gian thực hiện việc rà soát, tổng hợp: Từ ngày 03/03/2022 đến hết ngày 
14/03/2022.         

2. Phương pháp tiến hành rà soát: 

- Thanh tra Sở thu thập các văn bản thuộc đối tượng rà soát. 

- Lập danh mục rà soát gồm:  

+ Danh mục đối tượng thanh tra chưa thực hiện báo cáo thực hiện các kiến 

nghị thanh tra, kiểm tra. 

+ Danh mục các kết luận thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

chưa thực hiện. 
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Thanh Tra Sở thực hiện lập các danh mục rà soát; tổng hợp báo cáo kết quả rà 
soát theo đúng kế hoạch đề ra. 

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

quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2021 trở về trước của Sở Lao động – Thương 
binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTr. 

                                                                                              

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Giang 
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