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KẾ HOẠCH
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 86 /QĐ-STP ngày 18 tháng 12 năm 2018
của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận)

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019; theo
Công văn số 700/TTT-VP ngày 07/12/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất xây
dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 và tình hình thực tế quản lý nhà nước của
Ngành; Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Thực hiện tốt công tác phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những hành vi
tiêu cực có liên quan đến tham nhũng, lãng phí từ đó hạn chế hiện tượng tham nhũng,
lãng phí xảy ra.
b) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, không
ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Nhà nước.
c) Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác tiếp dân và
tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Yêu cầu:
Qua thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố
cáo; những vẫn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của Ngành; phát
hiện xử lý nghiêm những sai phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục thiếu sót,
nghiêm túc rút kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước; đáp ứng nhiệm vụ
trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2019.
II. NỘI DUNG
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
a) Thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng;
b) Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo quy định;
c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo vụ việc và đột xuất theo quy định

của Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng;
d) Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của trên.
2. Công tác thanh tra:
a) Thanh tra hành chính:
Thanh tra hành chính trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà
nước tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận.
b) Thanh tra chuyên ngành:
- Lĩnh vực công chứng: Thanh tra tại Văn phòng công chứng An Khang, Lê Vi.
- Lĩnh vực luật sư: Thanh tra tại Văn phòng luật sư Phan Hùng, Minh Nhật.
- Lĩnh vực đấu giá: Thanh tra tại Trung tâm đấu giá tỉnh Ninh Thuận, kiểm tra
Công Ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Hải Đăng.
- Lĩnh vực tư pháp: Thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã: Thanh
tra tại Phòng Tư pháp huyện Ninh Hải, Thuận Nam, thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm, UBND thị trấn Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, UBND xã Phước Minh thuộc
huyện Thuận Nam.
c) Thanh tra trách nhiệm:
Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết
khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1.
d) Kiểm tra sau thanh tra:
Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 2297/KL-STP ngày 06/11/2018 của Giám đốc
Sở Tư pháp thanh tra công tác tư pháp năm 2018 tại Phòng Tư pháp huyện Bác Ái.
đ) Thanh tra đột xuất:
Tổ chức thanh tra đột xuất trong trường hợp các đơn vị thuộc quyền quản lý của
Sở Tư pháp khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở để phục vụ
chức năng quản lý nhà nước.
3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp
luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
a) Công tác tiếp dân:
Tiếp tục thực hiện quy chế tiếp công dân ban hành Kèm theo Quyết định số
127/QĐ-STP ngày 16/9/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp.
b) Nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
Tiếp nhận và xử lý 100% đơn khiếu nại, tố cáo; tiến hành giải quyết đơn khiếu
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, kết quả
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giải quyết đạt tỷ lệ từ 90% trở lên và thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại,
tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ từ 85% trở lên; không để tình trạng công dân
khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:
a) Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về Phòng,
chống tham nhũng nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài
sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị
số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày
26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa
X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật phòng, chống tham
nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày
24/7/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh.
b) Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
c) Tôt chức thực hiện việc kê khai tài sản của công chức, viên chức trong diện
phải kê khai, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng nội dung và thời gian theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chương trình, kế hoạch được phê duyệt, Chánh Thanh tra Sở chủ trì,
phối hợp với lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ,
định kỳ báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc về chuyên môn kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh hoặc Thanh tra Bộ Tư pháp để
được hướng dẫn kịp thời.
2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi, bố trí
công chức, viên chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.
3. Thủ trưởng các đơn vị là đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan chuẩn
bị nội dung theo yêu cầu, tổ chức triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu vướng mắc có văn bản gửi về Thanh tra
Sở để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo kịp thời./.
GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Định
Sở Tư pháp, Tỉnh Ninh Thuận
trongdinh@ninhthuan.gov.vn
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