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TINH UY BA RIA-VUNG TAU
BAN CAN SIJ DANG UBND TINH

*

BANG CQNG SAN VIT NAM
BaR/a - Vüng Tàu, ngày . thángoiám 2022

S& 9 -NQ/BCSD
NGH! QUYET
CUA BAN CAN SU DANG UY BAN NHAN DAN TINH
V länh dio thrc hin nhim vii xfr 1 do'n thir, giái quyt khiu ni, to cáo;
thi hành an hành chInh; theo dôi, don dôc thirc hin các két Iun thanh tra,
kiên nghj cüa Kiêm toán nhà nirc trên dja bàn tinh

Can ci'r Quy ch hoit dng cüa Ban can sir dáng UBND tinh nhim kST 2016 2021 (Quy chê 07-QC/TU ngày 14/5/20 18 cüa Ban Thithng vii Tinh üy),
Can cü K hoach s 1847-KH/BCSD, ngày 09/02/202 1 cüa Ban can s1r dáng
UBNID tinh Triên khai Chixang trInh hành dng cüa Tinh üy thirc hin Nghj quy&
Dai hi di biêu Dãng b tinh Ba Rja - Vüng Tàu 1n thi'r VII, nhim kS' 2020
2025,
Can cü Nghj quy& s 04-NQ/TTU, ngày 08/11/20 16 cüa Ban Thung vi
Tinh Uy ye nâng cao hiu qua cong tác giài quy& khiu nai, t cáo trên dja bàn
tinh,
Can cir Quy djnh s 03-QD/TU, ngày 07/5/202 1 cüa Ban Thuèng vii Tinh üy
Vê trách nhim cüa ngithi dung du cp üy trong vic tip dan, di thoii trirc tip
vui dan và xi1 1, giâi quyt nhüng phán ánh, kin nghj, khiu ni, t cáo cüa dan,
Can cur Chi thj s 1 9-CT/TU, ngày 26/5/2021 cüa Ban Thung v11 Tinh üy v
tang cuông sçr lãnh dao cüa Dàng di vui cong tác thi hành an hành chInh trên da
bàn tinh nhim kST 2020 — 2025,
Can cü Chi thj s 09/CT-UBND, ngày 22/07/202 1 cüa UBND tinh v tang
cuè'ng, nâng cao trách nhim trong chi dao và to chüc thirc hin két 1un thanh tra,
kim tra, kin nghj cüa Kim toán nhà nuórc trên dja bàn tinh,
Trên cq sO' kin thâo 1utn cüa các thành viên Ban can si,r dáng, Ban can sir
dâng UBND tinh thong nht quy& nghj các ni dung nhu sau:
L BANH GIA T!NH H!NH CONG TAC XI L BON THIf, GIAI
QUYET KHIEU NI, TO CÁO, CONG TAC THI HANH AN HANH
CHINH, CONG TAC THEO DO!, THI1J'C HIN KET LUN THANH TRA,
MEN NGHI CUA KIEM TOAN NHA NIIOC
1. Nhfrng két qua dt thrqc
Trong thO'i gian qua, Ban can sir dáng UBND tinh dã lãnh dao, chi dto UBND
tinh chi dio các các cp, các ngành, các dan vj lien quan thirc hin tot các quy djnh

2
cüa pháp 1ut v tip cong dan, xft 1 dan thu, giái quyt khiu nai, th cáo, kin
nghj, phân ánh, thi hành an hành chInh; cOng tác thanh tra, thirc hin kt 1un thanh
tra, kiênnghi cüa Kiêm toán nha nithc dat duqc nhiêu kt qua tIch cxc, gop phn
giái quyêt kjp thi các büc xüc cüa nhan dan, dtc bit là các viii vic dông nguñ,
phüc tap, kéo dài, gift vftng an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi trên dja bàn.
Viêc thuc hiên các kêt luân thanh tra, kiêm tra và kiên nghj cüa Kiêm toán nhà nuóc
duçc cac cci quan, dan vj, dja phucing trên dja bàn tinh quan tam lành dao, chi dao
và to chüc th?c hin; qua do dä chân chinh, khäc phitc nhftng han ch& bt cp trong
cOng tác diêu hành, quân 1 nhà nithc dà duçic chi ra trong qua trInh thanh tra, kim
tra, kiêm toán, gop phân ngAn chn và phông ngira các hành vi sai phm, tham
nhüng, lang phi, tao diêu kin on djnh và phát triên kinh té - xã hi cüa dja phuang.
2. Nhii'ng hin ché, ton ti, nguyen nhân:

2.1. Hçzn chê, ton tzi.
- TInh hInh khiu nai, t cáo vn con din biên phirc tap, s luçmg dan thu hang
näm vn & müc cao', vn phát sinh dan thu gi:ri vuqt cap len các ca quan & Trung
uang2. Vic giài quy& khiu nai, t cáo cOn chm so vOi 1utt djnh; cOng tác ph& hcip
cüa các ngành, các cp dôi khi cOn han ch lam ánh hu&ng dn tin d giài quyêt; chat
luçmg giâi quyêt mt s vi vic chua cao, vn bj tOa an tuyên hUy, sfta3.
- Cong tác thi hành an hành chInh vn con chm, s luçmg an hành chinh tn
dçng vn cOn nhiu, mt s trtthng hçip không kjp th&i to chCrc thi hành an gay birc
xiic cho ngu&i duçic thi hành an nên dã lam dan tO cáo.
- Trong cong tác thirc hiên k& 1un thanh tra, kin nghj cüa Kiêm toán nhà nu&c,
cOn có co quan, dan vj chtm thirc hin, chua quan tam den vic theo döi, dOn dOc,
kim tra vic thirc hin tai các dan vj mInh trirc tiêp quân 1, dan vi trirc thuc nên
cht hxçmg, hiu qua thrc hin chua cao, so kêt lun thanh tra dang thirc hin cOn
tn d9ng nhiu; vic chi dao kim dim lam rO trách nhirn cüa to chirc, cá nhân
lien quan vi pham cOn chung chung và t 1 thu hôi tiên, dat, tài san Nhà nuôcvi
pham cOn han ch; cong tác hu kim cüa ca quan chüc näng và ca quan có thâm
quyn thuc UBND tinh sau thanh tra, kiêm toán chua thu&ng xuyên; cong tác
quán 1 nhà nuâc v cOng tác thanh tra tai nhiu ca quan, dun vj cOn han ch; mt
s ca quan, don vj thiu nghiêm tüc trong vic chp hành chê d thông tin báo cáo,
phâi don dc nhiu ltn...
Näm 2020 nhân 4938 dcyn, näm 2021 nhan 5589 dmi (tang 13,18%) (Theo báo cáo s 598/BC-UBND ngày
30/12/2021 cüa UBND tinh).
2 NAm 2019 co 09 vi vic cong dan gCri dcm dn Thanh tra ChInh phü (nay da giái quyêt xong 08 dcin), näm 2021 có
05 &cn gui den Van phOng Chinh phO, Ban Tiêp cOng dan Trung isong. (Theo Báo cáo so 67/BC-BTCD ngày
22/12/202 1 cOa Ban Tiep cong dan tinh).
Nam 2021 CO 12 vu vic bi TOa an tuyên hOy, sira quyt djnh hãnh chinh (Theo báo cáo so 15/TTr-CTHDS ngày
06/01/2022 cOa Cc Thi hành an dan s tinh);
Den cuOi näm 2021, sO hrcrng an hánh chmnh cOn ton dçng 39 vi vic, trong dO có 24 v d có quyêt djnh buc thi
hánh an (Theo báo cáo so 15/TTr-CTHDS ngãy 06/01/2022 cOa Ciic Thi hành an dan sr tinh);
COn 37 K& 1un thanh tra giai don tir 2011- 2019 chra thrc hin xong (Theo báo cáo sO 1 197/TTr-TTr.NVS ngáy
19/7/2021 cüa Thanh tra tinh);
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2.2. Nguyen nhân
- Nguyen nhân khách quan:
± Xuât phát tü vic thu hM dt d thirc hin nhiu chuang trInh, dir an phát trin
kinh té - xã hi, cüng viii vic giá trj quyn sir diing dt lien tyc bin dng theo hithng
tang cao nhu hin nay lam ánh hithng trrc tiêp den quyn igi và di sng cüa ngix?ii
dan dan den phát sinh khiu nti, t cáo.
+ Chinh sách ye dat dai (lien quan den han 90% dan thu khiu nai, th cáo)
nhu thu hôi dat, bôi thuO'ng, h trg, tái dnh cu duçc sira di, b sung nhung vn
con bat cap, chua theo sat vOi thirc tê; mt s quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai con
bat cap, chixa rO rang, cv the nên khi giâi quy& chua có dü ca sâ pháp l hoc lung
tung trong vic áp dung pháp 1u.t.
+ Mt s V11 vic tn dpng, phrc tap, kéo dài qua nhiu nAm, chInh sách pháp
1ut thay dôi, ho sa tài 1iu phân tan, hin trtng nhà dat thay di nên vic xác minh
tInh pháp l gp nhiêu khó khAn; quan dim giái quyt mt s v vic giCa các ngành,
các cap, giüa cap tinh vâi các ca quan Trung uang con chua tMng nht lam cho vi
viêc kéo dài.
+ Vic thi hành các ban an hành hành chInh lien quan dn dt dai, nhà nhu
bôi thu&ng dat, trâ 'ai dat, cap giy chimg nhn quyên sir dung dat cn phái thvc
hin theo quy trInh, thu tvc cüa pháp 1ut v dt dai nên thung kéo dâi (nhu thu
tvc khão sat giá dt cv th, thu tvc cp giy chirng nhn quyn sà dung Mt, thu tvc
xác nhtn nguêfi thra k khi cong nhtn quyn 5ir ding Mt, quyên sâ hru nhà...).
Mt s Ban an, quyt dnh cüa TOa an chua tht sir thuyêt phc, không khá thi nén
khó dugc thi hành dung, dy du tren thvc t. Các co quan phái thi hành an chua
dng tInh nen dã thvc hin quyn kin nghj xem xét 'ai Ban an theo thu tvc giám
dc thm hoàc tái thm và ch trã Ru nen vu viêc châm ducic thi hành.
- Nguyen nhân chü quan:
+ Cong tác länh dao, chi dao và t chüc thvc hin các chü truo'ng, chInh sách
cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nuc a mt s ca quail, dan vj chua sâu sat, quyêt 1it.
+ Cong tác tuyen truyn, ph bin giáo dvc pháp 1ut y khiu ni, t cáo hiu
qua chua cao, hInh thüc chua da dng, phong phü.
+ Lvc luçing cong chuc trirc tip tham mini giãi quyt cong viêc chuyên mOn,
giãi quyt khiu ni, t cáo mt s nai nàng 1irc cOn han chê, tinh than trách nhirn
chua cao, ngi trách nhim trong vic bao ye quyn igi hgp pháp cho cOng dan, d
vu viêc kéo dài. Vic tham mini ban hành quyet djnh hành chInh, quyet djnh giái
quy& khiu nai cOn có sai sot trong viêc áp dung phap 1ut dan den bj TOa an tuyên
huy, sàa.
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+ Trong cong tác thu hi dt cüa ngui dan, a mt s dja phuang con có thiu
sot, chua giâi quyêt day dü quyn lou hçip pháp cho nguai dan, dn dn phát sinh
khiêu nai, to cáo.
+ Quan h ph& hçp giIra các ngành, các cp trong giãi quyt khiu nai, t cáo
chua chat chë, dông b, con xây ra tInh trng dñn dy trách nhim, lam cho vi vic
kéo dài.
+ Mt s cci quail, dan vj, nguai dirng du cci quan nhà nuac chua that sir
nhn thüc dung mirc trách nhim phâi thi hành các bàn an, quyt djnh v vi1 an
hành chInh dã cO hiu lixc.
+ Nguai diirng du mt s cci quan, t chiirc, dan vj chua that sir quan tam,
quyêt 1it trong vic triên khai thrc hin các kt lun thanh tra, kin nghj cüa Kim
toán nhà nrnc; chua có các giái pháp C%i the dé thirc hin kêt lun, kiên nghj; thiu
kiêm tra, don dôc vic thirc hin tii cci quan, dan vj mInh; mt s6 di tuçng thanh
tra không thrc hin, thrc hin không dy dü, kp thai; them chI cOn trI hoãn vic
thirc hin kêt 1un, kiên nghj, quy& djnh xü 1 sau thanh tra; cOn tam l né tránh,
nê nang, thiêu kiên quyêt, nghiêm khc trong vic xiir l sai phm ma kêt 1un
thanh tra, kin nghj Kiêm toán dã chi ra.
+ Cong tác thanh tra trách nhim Thu tnr&ng các ngãnh, các cp cOn hn ch;
cOng tác xü l trách nhim nguai dirng du cci quan, dan vj trong th1rc hin nhim
vi chua quyt lit, cOn né nang.
II. NHIM VIJ TRQNG TAM THVC HIN TRONG NAM 2022 VA
cA NHIM KY 2020-2025
Nhm tang cixang cOng tác lãnh dao, chi do thirc hin các nhim vi trong
linh virc xi:r l don thu, giâi quy& khiu nai, t cáo cüa cong dan; cong tác thi hành
an hành chInh; thirc hin nghiêm tñc các kêt lun thanh tra, kiên nghj cüa Kiêm
toán nhà nuac, Ban can sir dãng UBND tinh yêu cu:
1. Các dông chI thành viên Ban can sir dáng UBND tinh theo thirn quyn,
linh virc duçic phân cOng phit trách vâi n lrc cao nhat, phát huy tinh than trách
nhim, t.p trung lãnh dao, chi do trin khai thrc hin tOt cOng tác xü l don thu,
giâi quyt khiu nai, t cáo cüa cong dan, cOng tác thi hành an hành chInh, thrc
hin nghiêm tüc các k& lun thanh tra, kin nghj cüa Kiêm toán nhà nithc trên dja
bàn tinh theo quy djnh.
2. Yen cu UBND tinh:
2.1.

Dó'i vó'i cong tác xir l don thu, giái quyét khié'u ngi, tá cáo

- Tiêp tVc chi dao trin khai dng b các chü tnrong, du&ng 1i cüa Dáng, quy
djnh cüa pháp 1ut v tip cOng dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo nhu: Chi thj so 35CT/TW, ngày 26/5/20 14 cüa B ChInh trj v "Tángcicthig Si! lânh dao cña Dáng dôi
vO'i cOng taG tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu nai, tO cáo "; Quy djnh sO 11 -QD/TW,

5
ngày 18/02/2019 cüa B ChInh trj v "Trách nhim ngu'ô'i dth'zg dau cap iy trong vic
tiép dan, dói thoçii tryc tiêp vài dan và xi lj nhüngphán ánh, kiên nghj cüa dan"; Chi
thj so 42-CT/TU, ngày 23/7/2014 cüa Ban Thithng vii Tinh üy ye "Tang cuàng sic
lânh dgo cia cap iy &ing và frách nhiçm ngu'ài dth'zg dá'u cci quan, dciii vi, dja
phuv'ng trong vic tiêp cong dan và giái quyêt khiêu ngi, to' cáo"; Quy djnh s 03QD/TU, ngày 07/5/2021 cüa Ban Thithng v11 Tinh üy v "Trách nhiçm cia ngwO'i
dtng dáu cap iy trong viçc tiê'p dan, dO'i thogi tryc tiê vó'i dan và x& lj, giái quyé't
nhthig phán ánh, kiên nghj, khiêu ngi, tá cáo cza dan ", Lut Khiu nti, Lust T
cáo, Lut Tiêp Cong dan näm và các van bàn hithng dn thi hành.
- To chüc trin khai th1rc hin nghiêm tüc, hiu qua 09 nhóm giãi pháp dã duc
nêu ra t?i Chuang trInh hành dng s 1023 5/CTHD-UBND ngày 24/10/2017 cüa
UBND tinh ye vic thrc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU, ngày 08/11/20 16 cüa Ban
Thixông V11 Tinh üy ye "Náng cao hiu qua cong tác giái quyét khiêu ngi, to cáo trén
dja bàn tinh Ba Rja - Viing Thu ".
- Tip tiic hoàn thin co ch, chInh sách thuc thm quyn cüa tinh lien quan
den linh vrc quán 1 tài nguyen và môi trtrmg, nhtt là quy djnh v thu hôi dat, bM
thumg h trçY và tái djnh Cu; ye giá dt ci1 th d thirc hin bi thuèng; quy djnh ye
giãi quy& tranh ch.p dt dai; tang cung quãn 1 Nhà nuôc v dt dai a cã ba cp;
day minh han nüa vie cOng khai dy dü thông tin cho ngu?i dan và doanh nghip
biêt d giám sat và thirc hin.
- Chi dao Thu truàng cci quan hành chInh thuc UBND tinh và Chü tjch
UBNID CáC Cap phâi nghiêm tue thirc hin nhim vi tiêp cong dan theo quy djnh,
gàn vic tip cong dan vói giâi quyêt khiu nai, t cáo. Trong qua trInh giái quyêt
can tang cuing tiêp XÜC VÔ cOng dan nhm tim hiu nguyen nhân, nguOn gOc phát
sinh khiu nai, t cáo, gn vói lam t& vic thu thp chlrng Cu, tài lieu lam can cli
cho vic giái quyt dan thu. Nrn chäc tInh hInh khiêu nai, to cáo tai dja phuang de
chü dng kjp thai tham mini cho cap üy, chInh quyên chi dao xlr l nhu'ng viii vic
phlrc ttp, nhthig di tuclng xâu gay rOi lam ánh hithng tInh hInh an ninh trtt tir.
- Chi dto t ehlrc thirc hin và kim tra vic thirc hin các quyêt djnh giái
quyêt khiu nai, kt 1un ni dung t cáo, quyet djnh xli i ye tO cáo dã có hiu lirc
pháp 1ut và các van bàn chi dao cüa Thu tuàng ChInh phü, Thanh tra ChInh phü.
Dua h thng Ca sa dü 1iu Quc gia ye Cong tác tiep cOng dan, xu 1 don thu, giái
quy& khiu nti, t cáo vào khai thác, sIr diing mt each hiu qua.
- Chi dao dy math cOng tác thông tin, tuyen truyn, ph bin pháp lut v tip
cOng dan, giâi quy& khiu nai, to Cáo; các co quan truyen thông tang thai luçmg
chuyen d v tip cOng dan, giai quyet khieu nai, tO cáo. Các s&, ban, ngành, dja
phuang thijc hin tOt chê d thông tin báo cáo ye tiêp cong dan, giái quyet khi8u
nai, to cáo theo quy djnh.
- Stp xp, b tn can b có dü phm chit, nãng 1rc, trInh d lam nhirn viii tip
cOng dan, giài quyt khiu nai, t cáo, gn vai vic thirc hin Nghj quyet sO 18-
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NQ/TW, ngày 25/10/20 17, cüa Ban Chp hành Trung uang Dáng khóa XII "Mat
so van dê ye tiêp tyc dOi mó'i, sqp xê'p, td chz'c b may cza hç thO'ng chInh frj tinh
gQn, hogt dng hiu 1yc, hiu qua "; quan tam du tu ca s 4t chat, trang thi& bj
và thirc hin dung chê d, chInh sách dôi vi can b lam cong tác nay.
- Tiêp tiic kim tra, rà soát, giài quyt dirt dim các vii vic khiu nai, t cáo
dông ngi.thi, phüc ttp, kéo dài trên dja bàn tinh.
- Chi dto Thanh tra tinh tang cithng cOng tác thanh tra trách nhim thu truàng
các co quan, dan vj, dja phuung trong vic thirc hin pháp lut v tip cong dan,
xu l don this, giài quyêt khiu nai, th cáo.
2.2. Di vó'i cOng tác thi hành an hành chInh
- Yêu cu Thu trisng các Ca quan, don vj, dja phisang nâng cao han nCa v
nhn thtrc, trách nhim trong vic thi hành an hành chInh trên nguyen tàc bàn an,
quyêt djnh dã có hiu 1irc pháp 1u.t phái duçc t chirc thi hành kjp thii, dy dü.
- Chi dto Thu trrn1ng các dan v, dja phu'ang duçic Chu tjch UBND tinh üy
quyên tham dir phiên tôa phài chp hành nghiêm tñc, day dü quy djnh cüa pháp
1ut v t t11ng hành chInh trong vic tham gia phiên tôa, cung cp h so, tài 1iu,
chirng cir cho Tôa an và tham dir phiên tôa theo dung ni dung üy quyn.
- Co giãi pháp thüc dy vic thi hành các Bàn an hành chInh con tn dçng;
ph.n du thi hành xong 39 vi vic con tn dçng tris&c ngày 30/6/2022.
- Chi tho các co quan hành chInh nâng cao trách nhim, nàng hrc pháp l cüa
di ngü cong chüc lam cOng tác tham misu ban hành quyêt djnh hành chInh, quyêt
djnh giài quy& khiu nti dam bâo chtt ch v ni dung và hInh thuc, han chê thâp
nht tInE trng sai sot dn den b TOa an tuyên hüy, süa, gay hu qua khó khäc
phiic.
- Chi dao Cic Thi hành an dan sir tinh tip tic chü dng, nâng cao trách
nhim trong vic lam du mi giüp UBND tinh theo dOi, kiêm tra, don dOc và báo
cáo djnh kS' hang tháng v tInh hInh, kêt qua cOng tác thi hành an hành chInE trén
dja bàn tinh; qua theo dôi vic thi hành an hành chInh cüa các co quan, don vj, dja
phuong kin nghj xü l nghiêm các trueing hçp chm hoc khOng tO chüc thi hành
an theo quy djnh cüa pháp lu.t.
2.3. Di vO'i cong tac thy'c hin các ke't luin thanh tra, kiên nghj cia Kiem
toán nhà nwO'c
- Tip tic chi dao th?c hin nghiêm tüc có hiu qua các quy djnh cüa Lut
Thanh tra nàm 2010, Lutt Kim toán nhà nuc nAm 2015, Lut sua dOi, bO sung
môt s diu cUa Luât Kiêm toán nhà nuâc nàm 2019, Nghj dijnh sO 33/2015/NDCP ngày 27/3/2015 cüa ChInh phü quy djnh vic thirc hin kêt 1un thanh tra; Chi
thj s 09/CT-UBND ngày 22/07/202 1 cüa UBND tinh ye tang cu'&ng, náng cao
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trách nhim trong chi dao và t chic thur hién ké't luán thanh tra, kié'm tra, kié'n
nghj cia Kiém toán nhà nithc trên dia bàn tinh.
Trong do tp trung thrc hin t& các nhim vi:
+ Khn truang rà soát các ni dung cOn tn d9ng, chua dugc th l theo các
kêt lun thanh tra, kiêm tra, kiên nghj cüa Kim toán nba nuôc tr näm 2020 tri v
trucc den nay chua thirc hin xong; lam rô trách nhim, xác djnh nguyen nhân, cO
giái pháp xü' 1 dirt dim trong näm 2022; trithng hqp có khó khän vi l do khách
quan, thiêu tInh khà thi trong thirc tê thI báo cáo cp có thm quyn xem xét, xir l
theo quy djnh.
+ Theo dOi, don dc vic thrc hin các kt 1un thanh tra, kim tra, kin nghj
cüa Kiêm toán nba nuôc trong nàm 2021 d xir l theo quy djnh.
+ To chirc so kt, tng kt dánh giá, n1t kinh nghim trong hott dng thanh tra
vaxir l sau thanh tra, kim tra, kim toán; qua do, tng hçip nhüng vi phm ph
biên trong cac linh vçrc, nhât là linh virc: quãn l thu, chi ngân sách; quail l, sir
diing dat dai, tài san công; quân l d.0 tu xây dçmg co bàn... tai các Co quan, t
chrc, don vi, dja phuong và các chü du tu d tham muu cp có thrn quyn lãnh
do, chi dao nâng cao chat luqng, hiu qua cüa cong tác quàn l nhà nithc trong
các linh virc thung xày ra sai phm, tir do chtn chinh, khc phiic và phOng ng1ra
các sai phm tuong tir xày ra trong thii gian tâi.
+ Tang cuông vai trO, trách thim cüa co quan, t chirc, cá nhân trong vic
thirc hin các kêt 1un thanh tra, kiên ngh cüa Kim toán nhà nuOc; dng thii dim
ni dung nay vào tiêu chi xét thi dua khen thu&ng cui nàm.
III. TO CHUt THIIC HIN
3.1. Giao dông chI Nguyn Van Thç, BI thu Ban can sir dàng chu trách
nhim chung trong cong tác lãnh d.o, chi dio thirc hin Nghj quyt nay.
3.2. Giao dng chI Trân Van Tun, Phó BI thu Ban can sir dàng, dng chj Lê
Ng9C Khánh - Uy viên Ban can sir dàng, Phó Chü tch UBND tinh, dông chí
Nguyn Cong Vinh - Uy viên Ban can si,r dãng, Phó Chñ tjch UBND tinh theo linh
virc, nbim vij duçic phân cong can cü ni dung Nghj quyêt nay dê trirc tiêp lânh
dao, chi dao vic xir l don thu, giâi quyêt khiêu nai, to cáo; thi hành an hành
chInh; theo dOi, don dc thirc hin các kt lun thanh tra, kiên nghj cüa Kiêm toán
nhà nuc trên dja bàn tinh theo quy djnh.
3.3. Giao dng chI Trucng Thanh Phong - Uy viên Ban can sr dáng, Giám
dc SNôi vu:
- Chü trI, phi hçip vâi CáC co quan lien quan, trên co sâ kin nghj x11 l trách
nhim tai các kêt 1un thanh tra, kiên nghj cüa Kiêm toán nba nuóc, to chic kiem
dim, xem xét trách nbim các t chüc, cá nhân có lien quan den vi phm d tham
muu Chü tjch UBND tinh xtr 1 theo quy djnh.
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- Tang cu?mg cong tác kim tra cong vv di vi các t chirc, cá nhân trong
vic thirc hin nhim vi dôi vâi các limb vrc nêu trên thm gop phn tang cung
k 1ut, k ci.rcing hành chInh trong vic thirc thi nhim vi, cong viii và hoat dng
cüa các cci quan trong h thong hành chInh nhà nuâc các cp.
3.4. Giao dng chI Phan Khc Duy - I.Jy viên Ban can sir dâng, Chánh Van
phông UBND tinh:
- Can ci các ni dung phân công, l.p danh sách các viii vic thuc linh virc
cüa tüng dông chI trong Ban can sir, Thumg trirc UBND tinh d chi dao thirc hin.
- Tham mixu UBND tinh b trI ljch hçp theo djnh kr d nghe báo cáo kt qua
thirc hiên nhiêm vii cüa các si, ngành, dja phuang v các linh vrc nêu trên,
- Chi dao các PhOng, Ban chuyên mOn cüa Van phOng UBND tinh this?mg
xuyên rà soát, theo dôi, dOn dc các s, ngành, dja phuxng thuc hin các nhiêm vu
dirge giao, báo cáo d xuât xi:r 1 các trung hgp chm tr.
- Lành dao Van phông UBND tinh theo dôi, don d&, tng hçip báo cáo Ban
can sr dàng UBND tinh kt qua thirc hin Nghj quyêt nàyi.
Nai nhân:
- Thuông trirc Tinh üy,
- UBND tinh,
- TV BCS dáng UBND tinh,
- Ban Nôi chInh Tinh üy,
- Dãng üy Van phông UBND tinh,
- Dãng üy các CG quan: Thanh tra tinh,
Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, S Tài
chInh, Sâ Xây drng, Civic Thi hành an
dan sir tinh;
- Luu Ban can sir dãng.
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