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KẾ HOẠCH 

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

kiểm toán và kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán 
  

Căn cứ Công văn số 564-CV/TU ngày 12/01/2022 của Tỉnh ủy về việc 

tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị 

kiểm toán; Công văn số 23-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 của Kiểm toán nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng  Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, 

kiểm toán và kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 564-

CV/TU ngày 12/01/2022 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị kiểm toán; Công văn số 23-

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 của Kiểm 

toán nhà nước đến các phòng chuyên môn, công chức, viên chức và người lao 

động. 

2. Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tham mưu triển 

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

và kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán; bảo đảm thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; kịp thời kiến 

nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các 

khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau 

thanh tra, kiểm toán. 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI   

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2021 trở về trước mà đến nay chưa 

thực hiện xong đối với lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; xác định rõ nguyên nhân, 

nhất là nguyên nhân thuộc về chủ quan, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý 

dứt điểm; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, xử lý theo quy định đối với các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực 

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

Kiểm toán nhà nước. 

2. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư công, 
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dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư ngoài ngân sách 

và tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật 

Thanh tra; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 

33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận 

thanh tra; 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; Kết luận số 321-KL/TU ngày 14/11/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết 

luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà 

nước; 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.  

3. 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 các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư 

ngoài ngân sách và tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở  

- Tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2022 của 

Giám đốc Sở; tham mưu tổ chức kiểm tra đột xuất các vụ việc do UBND tỉnh, 

Giám đốc Sở giao, hoặc khi phát hiện thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật; tham gia các cuộc kiểm tra liên ngành do Thanh tra tỉnh và các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh tổ chức; 

- Rà soát việc các cơ quan, đơn vị (đối tượng được thanh tra, kiểm tra) 

thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị, quyết định xử lý sau 

thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở từ năm 2021 trở về trước; 

- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan rà soát và xây dựng dự thảo 

báo cáo của Sở về tình hình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và kiến nghị, 

quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán theo định kỳ gửi Thanh tra tỉnh tổng 

hợp theo định kỳ (đột xuất). 

2. Phòng Quản lý Đầu tư công 

- Tham mưu triển khai kế hoạch kiểm tra dự án đầu tư công năm 2022 

theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT của 

Giám đốc Sở hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở; 

- Rà soát việc Sở thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và kiến nghị, 

quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán các dự án đầu tư công, dự án đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ năm 2021 trở về trước; 

- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan rà soát, xây dựng dự thảo báo 

cáo của Sở về tình hình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và kiến nghị, 

quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán, gửi Sở Tài chính tổng hợp theo định 

kỳ (đột xuất). 
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3. Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách 

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra dự án 

ngoài ngân sách theo Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT hoặc đột xuất; 

- Theo dõi, rà soát việc nhà đầu tư và đơn vị liên quan thực hiện theo kết 

luận thanh tra, kiểm tra kiểm toán và kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, 

kiểm toán đối với dự án ngoài ngân sách; tổng hợp gửi Thanh tra Sở, Phòng 

Quản lý Đầu tư công xây dựng dự thảo Báo cáo của Sở theo định kỳ, đột xuất. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp; tình hình hoạt động SXKD của 

doanh nghiệp theo Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT hoặc đột xuất theo yêu cầu 

của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở; 

- Phối hợp với Thanh tra sở theo dõi việc doanh nghiệp thực hiện theo kết 

luận kiểm tra và kiến nghị xử lý sau kiểm tra; phối hợp tổng hợp báo cáo tình 

hình thực hiện kết luận kiểm tra doanh nghiệp. 

5. Các phòng, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với phòng chuyên môn 

được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, TT XTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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