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Số: Oỹ /CT-UBND Cà Mau, ngày So tháng 6 năm 2017 

CHỈ THỊ 
Ằ * Ẩ Ẵ Ve tăng cường công tác chỉ đạo theo dõi, đôn đoc, kiêm tra 
việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 

xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra được các cấp, các 
ngành quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; 
kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; chấn chỉnh, khắc 
phục những bất cập, hạn chế trong các văn bản, quy định trong quản lý, điều hành 
trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra 
ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, thiểu kiên quyết, 
còn buông lỏng nên vẫn còn đối tượng thanh tra không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ, không kịp thời; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản vi phạm còn thấp; việc xử 
lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm chưa nghiêm. 

Đe chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh 
tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chấp hành nghiêm kỷ cương, 
kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch ủy ban nhân dàn 
tỉnh chỉ thị: 

• • 

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh (gọi chung là sở), Chủ tịch ủy ban nhân 
dân huyện, thành phố Cà Mau (gọi chung là cấp huyện): 

a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 
số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 
27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và Thông tư số 
01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về 
hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý vê thanh tra. 

b) Chỉ đạo Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huỵện, Thủ trưởng cơ 
quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục rà soát, xử lý 
đối với các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra còn tồn đọng hoặc thực 
hiện chưa triệt để, nhất là các kết luận, quyết định thu hồi tiền, tài sản sai phạm và 
xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức sai phạm. 

c) Đối với các kết luận thanh tra được ban hành có nội dung xin ý kiến, kiến 
nghị xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng thiếu tính khả thi, thì phải 
kịp thời có ý kiến chỉ đạo thực hiện; nếu vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất, xin ý 
kiến cấp có thẩm quyền cho phù họp với tình hình thực tế, không để tồn đọng. 



- Đối với các nội dung kết luận thanh tra cần có văn bản chỉ đạo thực hiện, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh trá, phải ban hành văn 
bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc. 

- Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm 
(theo kết luận thanh tra) thuộc thẩm quyền quản lý của mình, nhằm khắc phục hạn 
chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành. 

2. Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huyện, 
Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành: 

a) Đối với các kết luận, vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời có 
văn bản đề nghị khởi tố, chuyển cơ quan Điều tra theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quan hệ phối họp giữa cơ quan Thanh tra, cơ 
quan Điều tra và Viện Kiểm sát trong việc phát hiện, điều ừa, xử lý các vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố; thường xuyên phối họp 
với cơ quan Điều ừa, Viện Kiểm sát để theo dõi, nắm thông tin kết quả xử lý. 

b) Phối họp với ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc cung cấp thông tin, hồ 
sơ, tài liệu liên quan đến nội dung sai phạm qua công tác thanh ừa của tổ chức 
Đảng, đảng viên để xử lý vi phạm theo quy định của Đảng. 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định 
xử lý về thanh tra đúng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 
12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ 
chức thực hiện, đế kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý đối với các trường họp có 
căn cứ xác định đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không 
có khả năng thực hiện hoặc cố ý không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không 
đúng kết luận thanh ừa, quyết định xử lý về thanh traẻ 

3ẻ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan: 

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trong kết luận thanh tra; xử lý về 
kinh tế, hành chính; xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân sai phạm; khắc phục 
những hạn chế, yếu kém trong quản lý; bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc bãi bỏ 
các văn bản, quy định... không phù họp đã được xác định theo kết luận thanh tra. 

b) Báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện những nội dung thuộc 
phạm vi, trách nhiệm của mình theo kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh 
tra với cơ quan Thanh tra, người ra quyết định thanh tra đúng thời gian quy định. 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị, cá nhân 
là đối tượng thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý trách 
nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình do chậm 
hoặc không chấp hành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh traẻ 
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4. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, Giám đốc Chi nhánh Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau và các tổ chức tín dụng phối hợp, thực hiện việc 
phong tỏa tài khoản theo vãn bản yêu cầu của người ra quyết định thanh tra hoặc 
Trưởng đoàn thanh tra khi có dâu hiệu cho răng đôi tượng thanh tra tâu tán tài sản, 
không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan Thanh tra hoặc Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ việc thanh tra theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Tổng 
Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 
thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. 

5ề Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, Giám đốc các sở, Chủ tịch 
UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo 
cáo ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) về kết quả hoạt động theo dõi, đôn 
đốc, nhắc nhở, kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đúng 
theo biểu mẫu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu} 
Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ đe 
xem xét khen thưởng cuối năm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm 
thực hiện. 

6ế Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên 
quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản 
ánh về Thanh tra tỉnh để tổng họp, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
giải quyet./ế 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ (b/c); 
- Cục III - Thanh ữa Chính phủ (b/c); 
- TT Tinh ủy, HĐND tinh; 
- BTT ƯBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Ban Nội chính Tinh ủy; 
- ủy ban Kiểm ừa Tỉnh ủy; 
-CT, các PCTUBND tinh; 
- Sờ, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tinh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tinh; 
- Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tinh; 
- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tinh; 
- UBND huyện và thành phố Cà Mau; 
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tinh; 
-NC(A); 
- Lưu: VT. Tr 08/6. 

CHỦ TỊCH 

Nguyên Tiên Hải 
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