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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 13 tháng 02 năm 2014

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm
phát hiện qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Trong những năm qua, ngành Thanh tra và các cơ quan hành chính nhà nước
của tỉnh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, qua thanh tra đã phát hiện,
kiến nghị xử lý các sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng
cơ bản và một số lĩnh vực khác, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí
trong sử dụng tài sản công, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của
tập thể và cá nhân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ
chức, cá nhân có sai phạm phát hiện qua thanh tra đã thực hiện tốt việc khắc phục hậu
quả, chấp hành nộp vào ngân sách nhà nước các khoản tiền, tài sản được xử lý thu hồi
và tổ chức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm. Tuy nhiên,
việc chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở một số
địa phương, đơn vị chưa nghiêm; kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính còn chậm
hoặc chưa thực hiện dứt điểm, thiếu kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, từ đó làm giảm hiệu
lực, hiệu quả công tác thanh tra.
Để thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2010 và tăng cường hiệu lực, hiệu
quả xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, người quản lý doanh nghiệp thực hiện một số
nhiệm vụ sau đây:
1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp phải thực hiện
nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của người có thẩm quyền
đối với các sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, phụ trách của mình
cụ thể như sau:
a) Có kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý,
phụ trách của mình thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về
thanh tra của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số
01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của 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 về
thanh tra.
b) Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý, phụ trách của mình thực
hiện nghiêm việc thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ các khoản tiền, tài sản
đã chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc gây thất thoát đúng thời gian quy định theo kết
luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Trường hợp đơn vị, cá nhân thuộc quyền
quản lý, phụ trách quá thời gian quy định mà không thực hiện hoặc thực hiện không
đầy đủ thì có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản để thực hiện kịp thời. Nếu
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đã đôn đốc, nhắc nhở mà các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý, phụ trách vẫn
không chấp hành và theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra có thẩm quyền
thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp
với Kho bạc Nhà nước tiến hành khấu trừ ngân sách hàng năm của đơn vị và khấu trừ
vào lương, các khoản thu nhập khác hàng tháng của cá nhân là đối tượng thanh tra
trích nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Thanh tra.
c) Trường hợp đơn vị hoặc cá nhân sai phạm có ý kiến khác hoặc chưa đồng ý
với quyết định xử lý về thanh tra của người có thẩm quyền thì vẫn phải chấp hành
nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Thanh tra trong khi chờ ý kiến xử lý của cơ
quan có thẩm quyền.
d) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và trách
nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm; đồng thời báo cáo kết quả thực
hiện bằng văn bản cho cơ quan đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra
đúng thời gian quy định.
đ) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nào không chỉ đạo đơn vị, cá nhân có sai phạm
thuộc quyền quản lý, phụ trách thực hiện kiểm điểm trách nhiệm hoặc xử lý kỷ
luật theo kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của người có thẩm quyền
hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra, đã kiểm điểm và tự nhận
hình thức kỷ luật nhưng Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo
phân cấp quản lý cán bộ không xử lý kỷ luật trong thời hạn quy định hoặc xử lý kỷ
luật với hình thức không tương xứng với mức độ sai phạm của người vi phạm thì
tùy mức độ vi phạm phải bị kiểm điểm và chịu hình thức xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt
hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
e) Đối với các sai phạm có dấu hiệu tội phạm mà các cơ quan Thanh tra, người
có thẩm quyền đã quyết định chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để tiếp tục xem xét
theo quy định thì đối tượng thanh tra và cơ quan cấp trên trực tiếp của đối tượng
thanh tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra, Đoàn thanh tra để tập hợp,
chuyển giao đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
2. Khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện
quyết định thu hồi tiền, tài sản của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 48, Luật
Thanh tra năm 2010 thì người ra quyết định thanh tra xử lý như sau:
a) Đối với các khoản phải thu hồi là tiền, giấy tờ có giá trị như tiền, người ra
quyết định thanh tra có văn bản đề nghị các Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra
có tài khoản áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tiền gửi của đơn vị bị xử lý để
phục vụ việc thanh tra.
b) Đối với tài sản là nhà, đất, xe, máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, người ra
quyết định thanh tra có văn bản đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ tài
sản, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản; đề nghị các cơ quan liên quan đến công
chứng, chứng thực tạm dừng việc công chứng, chứng thực giao dịch tài sản trong thời
gian chờ ý kiến xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
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3. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có hành vi vi
phạm pháp luật bị phát hiện qua thanh tra; ngoài việc xử lý theo các quy định nêu
trên, người ra quyết định thanh tra áp dụng các hình thức xử phạt hành chính hoặc
kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp xem việc thực hiện
các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra là một tiêu chí xét thi đua hàng
năm.
5. Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi và chỉ đạo các cơ quan thanh tra trên
địa bàn tỉnh, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo
cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, người quản lý doanh nghiệp có
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số
02/2011/CT-UBND ngày 07/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu
lực, hiệu quả xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

