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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Công tác thanh tra phải tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát hiện, 

ngăn ngừa và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực có liên quan đến tham 

nhũng, lãng phí, từ đó hạn chế hiện tượng tham nhũng, lãng phí (nếu có) 

trong quá trình công tác cũng như trong các hoạt động của cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan. 

- Thanh tra chuyên ngành tập trung vào một số chuyên đề để đưa ra 

những kiến nghị, đề xuất giúp Giám đốc Sở nắm rõ tình hình và thực trạng 

của cơ quan trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của 

Sở trong lĩnh vực này; giúp các cơ quan, đơn vị được thanh tra thực hiện 

đúng quy định của pháp luật. 

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng nhằm đánh giá, kết luận trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra trong việc 

chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống 

tham nhũng; phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại, hạn chế và những 

vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, 

kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm xem xét, đánh 

giá, xử lý việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức; việc chấp hành 

pháp luật về quản lý, sử dụng công chức và các điều kiện bảo đảm cho hoạt 

động công vụ, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công 

chức trong quá trình thực thi công vụ. 
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- Giúp Giám đốc sở thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, 

giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 

2. Yêu cầu: 

- Kế hoạch thanh tra bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích đặt ra; 

- Tiến hành thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, 

khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về 

phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; không làm cản trở hoạt 

động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

II. NỘI DUNG  

1. Thanh tra theo kế hoạch 

1.1. Thanh tra chuyên ngành 

- Thanh tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

đối với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và một số xã, thị trấn thuộc huyện 

Yên Sơn: Thị trấn Tân Bình, xã Đạo Viện, xã Chiêu Yên, xã Trung Sơn. 

- Thanh tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

đối với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Phòng Tư pháp huyện Chiêm 

Hóa và một số xã, thị trấn thuộc huyện Chiêm Hóa: Thị trấn Vĩnh Lộc, xã 

Xuân Quang, xã Ngọc Hội. 

1.2. Thanh tra hành chính 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Tư pháp (Phòng Công chứng số 1). 

2. Thanh tra đột xuất 

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; theo yêu cầu và 

chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực được phân công. 

3. Thanh tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

4. Các cuộc thanh tra khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Căn cứ Kế hoạch này, các Phòng, đơn vị, các cá nhân, tổ chức liên 

quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện. 

2. Giao Thanh tra Sở tham mưu thực hiện Kế hoạch này; phối hợp 

các đơn vị liên quan tổ chức tiến hành thanh tra theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang./.   
 

 

                                                                              
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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