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Số: 179a/KH-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  21 tháng  7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát,  

kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước              

giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  

 

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, 

thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” (Sau đây gọi tắt là “Đề án 

695”), 

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện “Đề án 695”, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại 

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan trong công tác tham mưu quản 

lý DNNN. Tăng cường trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp 

luật của các chủ thể có liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước đối với 

DNNN;  

2. Yêu cầu 

Phạm vi, nội dung giám sát, kiểm tra đối với DNNN phải có trọng tâm, 

trọng điểm; bảo đảm phương thức giám sát, kiểm tra phù hợp, đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước đối với DNNN trong giai đoạn hiện nay. 

 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá 

trình triển khai, thực hiện Kế hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

phát sinh trong hoạt động giám sát, kiểm tra đối với DNNN. 
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Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của Sở kế 

hoạch và đầu tư trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 

10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng  

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra nhằm phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng 

phí trong DNNN; góp phần nâng cao vai trò của DNNN trong phát triển kinh tế 

- xã hội. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn của Sở liên 

quan đến công tác quản lý DNNN (Phòng Đăng ký kinh doanh; Thanh tra Sở...); 

phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi, nội dung giám sát, kiểm tra, của 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đối với DNNN;  

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nhằm đổi mới phương thức giám 

sát, kiểm tra đối với DNNN;  

- Phối hợp đồng bộ, thống nhất, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo 

trong giám sát, kiểm tra đối với DNNN, đảm bảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp hằng năm của Sở không bị trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội 

dung, thời gian...với kế hoạch của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra 

DNNN khác); 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính 

chuyên nghiệp của công chức trong hoạt động giám sát, kiểm tra đối với DNNN. 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức về Luật doanh nghiệp và chính sách pháp 

luật có liên quan đến DNNN; 

- Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kịp thời 

phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền trong 

giám sát, kiểm tra DNNN. Bảo đảm 100% báo cáo giám sát, kết luận kiểm tra, 

kết luận thanh tra được công khai (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước) 

1.3. Phạm vi, đối tượng  

- Phạm vi: Tập trung vào hoạt động giám sát, kiểm tra thuộc phạm vi 

được giao của Sở đối với các DNNN, trong thời gian 05 năm, từ năm 2021 đến 

hết năm 2025; 

- Đối tượng: Chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra; các chủ thể có 

trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, 

kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giám 

sát, kiểm tra đối với DNNN trong nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
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chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Tiếp nhận, xử lý 

kịp thời thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật, 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm 

quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra 

DNNN. 

Hằng năm Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên 

môn,nghiệp vụ của Sở tham mưu cho Giám đốc Sở, xây dựng kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra gửi Thanh tra tỉnh để kiểm tra, rà soát tránh chồng chéo, trùng lặp. 

Phối hợp trong trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu. Qua 

giám sát, kiểm tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời báo cáo cấp 

có thẩm quyền, xem xét xử lý theo quy định.  

Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, 

kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, kiểm tra; kịp thời thông tin, báo cáo 

UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện, những vướng mắc và biện pháp 

tháo gỡ. 

3. Kiện toàn tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và 

trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra DNNN 

Thực hiện sắp xếp hợp lý các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm 

vụ giám sát, kiểm tra DNNN; bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ, kinh 

nghiệm công tác, am hiểu pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, vốn, 

đầu tư, doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra DNNN. 

Tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 

về công tác giám sát, kiểm tra cho công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám 

sát, kiểm tra, thanh tra. 

4. Thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình  trong giám sát, kiểm tra 

DNNN 

Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin về hoạt động giám sát, 

kiểm tra đối với DNNN theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc 

công khai trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Sở các nội dung liên quan 

đến giám sát, kiểm tra (trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước). 

Trưởng đoàn, thành viên đoàn, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra có 

trách nhiệm giải trình về việc thực hiện nhiệm vụ được giao với người ra quyết 

định kiểm tra. Giám đốc sở có trách nhiệm giải trình về kết luận, kiến nghị, 

quyết định, hành vi của mình khi có yêu cầu của DNNN và các chủ thể có liên 

quan bị tác động bởi kết luận, kiến nghị, quyết định, hành vi đó.  

5. Phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra 

DNNN 

Tăng cường đối thoại, chia sẻ thông tin giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu, 

cơ quan có thẩm quyền kiểm tra DNNN với các cơ quan liên quan, hiệp hội 
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doanh nghiệp, cơ quan báo chí ... về những nội dung liên quan đến hoạt động 

giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN. 

Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu về tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh đối với hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí trong DNNN theo quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm nghiên cứu phổ biến, quán 

triệt thực hiện Đề án 695 và Kế hoạch 144/KH-UBND và kế hoạch này trong 

tháng 7/2021.  

2. Phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; cụ thể hóa kế hoạch hằng năm từ tháng 12 

năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép 

thực hiện Kế hoạch này với kế hoạch chương trình công tác của đơn vị; thực 

hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, các Phòng có liên quan kịp thời 

báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh qua Thanh tra Sở để tổng hợp, tham 

mưu cho Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tinh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM NV; Trung tâm XTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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