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THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số:

/TTCP-KHTH

V/v rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện
Kế hoạch tra năm 2021

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng 10 năm 2021

- Chánh Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước chịu ảnh hưởng đại
dịch Covid-19 gây thiệt hại đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các
ngành, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra. Đảng và
Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện
nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, trong đó có nhiều biện pháp nhằm phục hồi hoạt động của doanh nghiệp. Để
đảm bảo hoàn thành được Kế hoạch thanh tra năm 2021 đề ra, đồng thời tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp nêu trong Nghị quyết số
84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm
trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Tổng Thanh tra Chính
phủ đề nghị Chánh thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với
doanh nghiệp. Rà soát, báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn
chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra
ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển
phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc
thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề
xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
2. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thủ trưởng
các cơ quan thanh tra cần chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một
cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm
thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; tùy theo tình hình
cụ thể để quyết định việc tạm dừng, giãn, hoãn cuộc thanh tra. Đối với các cuộc
thanh tra, kiểm tra cần triển khai thì nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức
tiến hành thanh tra trong chuẩ bị thanh tra, tiển hành thanh tra, kết thúc thanh tra
theo hướng: yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về cơ
quan thanh tra; khi làm việc, trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thực hiện
qua hệ thống thông tin trực tuyến, hạn chế đến mức tối đa hoạt động thanh tra
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trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (nhưng vẫn bảo đảm quy
định pháp luật về thanh tra và nguyên tắc và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy
định); khi thực sự cần thiết mới đến cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác minh
(nhất là những địa bàn, đơn vị đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch
Covid-19)./.
Nơi nhận:

TỔNG THANH TRA

- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Phó TTgCP Lê Minh Khái (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP;
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Cục I, II, III, IV; Vụ I, II, III;
- Lưu: VT, Vụ KH-TH.

Đoàn Hồng Phong

