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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,  

tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HOÁ 

 

                                                                 Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 29/11/2010; 
Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ - CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ 

quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tư pháp; 
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh 
tra, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc 
UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác Tư pháp 
thuộc UBND cấp xã;  

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ 
Tư pháp  phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; 
       Căn cứ Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày  21/11/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; 
       Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

                                                                                               Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022, kèm theo Quyết định này. 

  Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  Điều 3. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên 

môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; Trưởng các phòng Tư pháp, Trưởng các 
Văn phòng công chứng, Trưởng các Văn phòng luật sư và Giám đốc các công 
ty luật, Giám đốc các doanh nghiệp đấu giá tài sản, Trưởng Văn phòng thừa 
phát lại, UBND các huyện được thanh tra theo Kế hoạch và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                               

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Thanh tra Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Thanh tra Tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTr. 

                   GIÁM ĐỐC  
 
 

 
               
                             Bùi Đình Sơn               
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UBND TỈNH THANH HÓA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TƯ PHÁP                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                        Thanh Hoá, ngày      tháng  12  năm 2021 
 

                                                          KẾ HOẠCH 

Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  

chống tham nhũng năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-STP ngày     /12/2021 

 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa) 

         

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

           1. Mục đích 

           Công tác thanh tra nhằm xem xét, đánh giá việc chấp hành chính sách, 

pháp luật trong các lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó phát huy 

những mặt tích cực, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, 

chính sách, từ đó đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ 

chế quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Sở Tư pháp.  

          Qua công tác thanh tra phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; giúp đơn 

vị được thanh tra rà soát việc chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được 

giao, rút ra những bài học kinh nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ. 

          Giúp Giám đốc Sở nắm tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; giải quyết kịp thời, 

hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ 

vững, ổn định tình hình an ninh, chính trị- xã hội. 

          2. Yêu cầu  

          Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thanh tra. 

           Kế hoạch công tác khả thi, đáp ứng mục đích đặt ra. Thanh tra có trọng 

tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo. Nội dung Kế hoạch và triển khai thực hiện 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

               Hoạt động thanh tra bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công 

khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan. 

           II. NỘI DUNG. 

 Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; góp phần tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; ổn định cơ sở, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi 

thực hiện các trọng tâm  mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

          1. Công tác tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại và tố cáo. 

          1.1. Công tác tiếp công dân. 
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        Thực hiện tốt Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. 

        Tiếp tục tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính 

trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thợi trực 

tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ thị số 14 CT-TTg 

ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công 

tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 08/4/209 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

        1.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

        Tham mưu cho Giám đốc Sở xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị đúng quy định của pháp luật. 

         Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

của Giám đốc Sở khi được giao, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, 

vượt cấp. Giải quyết đạt tỷ lệ 100% đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị 

thuộc thẩm quyền. 

        Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định số 

858/QĐ-TTg, ngày 14/6/2010 của Thủ tướng chính phủ; xây dựng cơ sở dữ liệu 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

        Tăng cường, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị trực thuộc. 

         2. Công tác thanh tra. 

         2.1. Thanh tra hành chính 

         Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn đối 

với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; trách nhiệm thực hiện Luật 

phòng, chống tham nhũng; kết hợp thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức.  

         Thanh tra hành chính: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh 

Hóa. 

         2.2. Thanh tra chuyên ngành:  

         Các cuộc thanh tra chuyên ngành dự kiến thực hiện năm 2022 như sau: 

         - Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với 10 tổ chức hành 

nghề công chứng, đó là: Văn phòng công chứng Hạ Duy Tri, Văn phòng công 

chứng Năm Châu; Văn phòng công chứng Hoằng Hóa; Văn phòng công chứng 

Nguyễn Tuấn Anh; Văn phòng công chứng Hậu Lộc; Văn phòng công chứng Hà 

Trung; Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Giang; Văn phòng công chứng Mai 

Thị Oanh; Văn phòng công chứng Lê Đình Sơn và Văn phòng công chứng Đông 

Phát. 



4 

 

         - Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực luật sư đối với 04 tổ chức hành nghề luật 

sư: Công ty luật TNHH MTV 36 và cộng sự; Văn phòng luật sư, tư vấn pháp luật 

Tấn Phương; Văn phòng luật sư Công và cộng sự và Văn phòng luật sư Minh 

Long. 

         - Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản đối với 07 tổ chức đấu 

giá: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành, Công ty đấu giá hợp danh Thọ Xuân, 

Công ty đấu giá hợp danh Đại Lợi, Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô- Chi nhánh 

tỉnh Thanh Hóa; Công ty đấu giá hợp danh Thiên Dương, Công ty đấu giá hợp 

danh ACE và Công ty đấu giá hợp danh Minh Anh.

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

UBND huyện Hoằng Hóa và 01 UBND cấp xã thuộc huyện Hoằng Hóa và tại 

UBND thành phố Sầm Sơn và  01 UBND cấp xã thuộc thành phố Sầm Sơn. 

         - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng 

đất tại 06 đơn vị cấp huyện gồm: UBND huyện Thạch Thành; UBND huyện 

Hoằng Hóa; UBND huyện Nga Sơn; UBND huyện Thọ Xuân; UBND thị xã Nghi 

Sơn và UBND huyện Đông Sơn. 

         - Thanh tra chuyên ngành thừa phát lại: Văn phòng Thừa phát lại Thị xã 

Nghi Sơn. 

        2.3. Thanh tra đột xuất 

        Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý; Theo yêu cầu công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Theo yêu cầu của cấp trên. 

    2.4. Công tác kiểm tra sau thanh tra 

        Đôn đốc, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các Kết luận, Quyết định 

thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân được thanh tra năm 2021. 

       3. Công tác phòng, chống tham nhũng. 

       Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng tới cán bộ và nhân dân. Thực hiện các giải pháp phòng 

chống tham nhũng theo chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê 

khai tài sản; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham 

nhũng. 

        Rà soát, bổ sung và ban hành các quy định thuộc thẩm quyền nhằm phòng, 

chống tham nhũng, công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan Sở; đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

       Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng chống tham nhũng theo quy định. Xử lý kịp thời các hành vi tham 

nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

         4. Công tác xây dựng lực lượng. 

         Tiếp tục tăng cường, củng cố tổ chức Thanh tra Sở bảo đảm về số lượng, 

chất lượng cán bộ thanh tra. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
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thanh tra; xét đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ 

thanh tra viên theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

        Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thanh tra; quản lý, giám sát 

cán bộ thanh tra trong việc chấp hành các quy định của pháp luật của ngành trong 

hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn 

với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị  thuộc Sở tham mưu, giải quyết 

có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo khi được giao; tăng cường công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt việc báo 

cáo theo định kỳ gửi Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở. 

       Chánh Thanh tra sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo 

đúng quy định của Luật Thanh tra, Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành 

thanh tra.  

       Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh 

tra Sở trong việc thực hiện Kế hoạch này. 

       Văn phòng Sở bảo đảm phương tiện, kinh phí cho hoạt động thanh tra theo 

chế độ quy định hiện hành. 

        Khi xét thấy cần thiết, Chánh Thanh tra sở trình Giám đốc sở sửa đổi, bổ 

sung Kế hoạch./. 
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