
UBND TINH DIN BIEN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
sO' GIAO THÔNG V4N TA! Doe 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 748 /QD-SGTVT Diên Biên, ngày 12 tháng 12 näm 2022 

QUYET D!NH 
Vé vic phê duyt Kê hoch thanh tra, kim tra nàm 2023 

GIAM DOC sO GIAO THÔNG VN TAI TINH DI1N BIEN 

Can cv2' Luat  Thanh tra ngày 15/11/2010; 
Can cNgh/ djnh so 57/2013/ND-(P ngày 31/5/2013 cia ChInhph2 ye to chth 

vO hoçit dng thanh tra ngành Giao thông van  tái; 
Can cz' Thông tw so 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 cza Thanh tra ChInh 

phz quy dinh ye vic xáy dcng, phê duyt d'Jnh hu'óg chuv'ng trinh thanh tra, IcC 
hogch thanh tm, 

Can ct' QuyCt dfnh so 3359/QD-UBND ngày 30/12/2021 cza UBND tinh Din 
Biên ye vic kin toàn co' cdu tO chi'c b may cza SO' Giao thông van  tdi Din BiCn; 

Can cvi' Cong van so 183 1/TTC'P-KUTH ngày 13/10/2022 cia Thanh tra C'hInh 
phz ye vic hu'O'ng dan xây dzrng kC hoQch thanh tra náin 2023; Cong van so 

10939/BGTVT-TTr ngày 21/10/2022 cia B Giao thông van  tOi ye hu'O'ng dan xáy 
dy'ng icC hoçmch thanh tra ngOnh GTVT nàrn 2023; Cong van so 3540/UBND-NC ngày 
01/11/2022 cza UBND tinh Din BiCn ye vic djnh hu'ng chu'ang trInh cong tác Va 

hu'Ong dan xdy dyng kê hoach thanh fra; giái quyCt khiCu ngi, tO cáo và phOng, chông 
tham nhing nám 2023; 

Can c Cong van so 714/TTr-VP ngày 30/11/2022 c'áa Thanh tra tinh Din BiCn 
ye vic thông bOo Ke hoqch cong tOc thanh tra nãm 2023. 

Xét dê ngh/ cza 6'hOnh Thanh tra SO' Giao thông van  tOi Din BiCn ti TO trinh 
so 232 /TTr-TTr ngày 11/12/2022. 

QUYET DINH: 
Diêu 1. Phê duyêt K hoch thanh tra, kirn tra nàrn 2023 cUa Thanh tra S 

Giao thông v.n tái tinh Din Biên (co kê hoch chi tiêt kern theo). 
Diêu 2. Giao cho Chánh Thanh tra So có trách nhiêrn to cht'c thi'c hiên theo 

dung nôi dung Kê hoach thanh tra, kiêrn tra närn 2023 duç'c phê duyt. Trong qua 
trmnh thirc hin kê hoach, can ci.r vào tInh hInh thirc tê, Chánh Thanh tra báo cáo vâ 
trInh Giárn dôc S xern xét, diêu chinh, bô sung kê hoch hoc niO' rng phrn vi thanh 
tra theo quy dnh. 

Diêu 3. Quyêt dnh nay có hiu 1rc thi hành kê tr ngây k. Chánh Van phông 
SO', Chánh Thanh tra S, Tru'O'ng các phOng, ban, dan vi thuôc SO' và các tO chirc, Ca 
nhân lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./ 

No'i n/i in: 
- Thanh tra Bô GTVT; 
- UBND thih; 
- Ban ATGT tinh; (báo cáo) 

Thanh tra tinh; 
- Ban Ni chInh Tinh üy; 

Lãnh dao So'; 
- Nhu' Diêu 3; (thisc hiên) 
- Webs ite SO'; 
- Lu'u: VT, HSCV. 



UBND TINH DIN BIEN CONG I1OA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
S5 GIAO THÔNG VAN  TAI Doe 1p - Ty' do - Hnh phüc 

H THANH TRA, KIEM TRA NAM 2023 
SO' GIAO THÔNG VAN TAI TINH DIN BIEN 
e't djnh so': 748/QD-SGTVT ngày 12 tháng 12 nárn 2022 

dOc SO' Giao thông vn tat tinh Din Biên,) 

Can cLuQt Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Can cz Ngh/ d,inh sO' 57/2013/ND-CF ngày 31/5/2013 cza ChInh phz ye to 
chtc và hoçtt dçäng thanh tra ngành Giao thông vn tOt,' 

Can c Thông tu s 01/2014/TT-TTP ngOy 23/4/2014 ca Thanh tra ChInh 
ph quy djnh ye vic xOy dzrng, phé duyt d,inh hirâng chuv'ng trinh thanh tra, kê 
hoach thanh tra,' 

Can c Quyê't d/nh sO' 3359/QD-UBND ngOy 30/12/2021 cza UBND tinh 

Diçn Biên ye' vic kin toOn ccl cO'u tá chi'c bó may cza SO' Giao thông vqn tOt Diçn 
Biên, 

Can c Cong van s 1831/TTP-KJ-ITH ngOy 13/10/2022 cia Thanh tra 
Chinh phi ye' vic hzthng dn xOy dyng ice' hoçich thanh tra nám 2023,' COng van so 
10939/BGTVT-TTr ngày 21/10/2022 cva B5 Giao thông vn tái ye hithng dan xOy 
dy'ng ice' hoçich thanh tra ngành GTVT nám 2023, COng van sO' 3540/UBND-NC 
ngày 01/11/2022 cza UBND tinh Din Biên ye' viçc dinh hzthng chu'o'ng trInh cOng 

tác vO hu'Ong dan xdy c4t'ng ice' hoçich thanh tra; giOi quyê't khiê'u nqi, to cáo vO 
phOng, chô'ng tham nhüng nám 2023; 

Can c Cong van sá 714/TTr- VP ngày 30/11/2022 cz1a Thanh tra tinh Din 
Biên ye' vic thông bOo Ke' hoçich cong tOc thanh tra nám 2023. 

S Giao thông vn tái Din Biên ban hânh K ho?ch cong tác thanh tra, ki&rn 
tra nãrn 2023 nhu' sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Hoat dông thanh tra nhm phát hin so' h trong co' ch quàn 1, chinE 
sách, pháp 1ut dê kiên ngh vri Giárn dOc Si, co' quan nhà nithc có thârn quyên 
bin pháp khác phc; phông ngra, phát hin và xir 1 hành vi vi phrn pháp 1ut ye 
giao thông vn tãi; giüp Co quan, tO chü'c, Ca nhân thii'c hin diing các quy dinE  cüa 
pháp 1ut; phát huy nhân to tIch c1rc; gop phân nâng cao hiu lu'c, hiu qua quàn 1)2 
nhà nu'ó'c trong linh virc giao thông vn tâi ca Sà Giao thông vn tài tinh Din 
Biën; bào ye igi Ich cüa Nhà nu'o'c, quyên và igi IcE h9p pháp ciia co quan, to chc, 
cá nhan. Thirc hin nghiêrn các chithi, nghj quyêt ChInh phü, Thi.'i tithng Chinh phii 
lien quan hoat dng thanh tra, nhât là Chi thj sO 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 c1ia 
Thu tu'rng ChInE phO ye vic chân chinh hot dng thanh tra, kiêrn tra dôi vi 
doanh nghip. 
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2. Trin ldTlai có hiu qua các quy dnh c11a pháp 1ut ye thanh tra, gãn vó'i 
vic tharn rnu'u gillp Giárn doe SO ye các linh v11c thuc thâm quyên quãn 1 nhà 
nu'oc cüa SO Giao thông 4n tái; hoat dng thanh tra vüa bão dam có tr9ng tarn, 
trpng diem, vra barn sat, dáp ü'ng yêu câu nhim vi1 cüa ngành giao thông 4n täi 
nàrn 2023. Hoat dng thanh tra tp trung vào nhü'ng ni dung dé phát sinh tiêu circ, 
tham nhüng, các hoat dng là nguyen nhân chInh gay mat trit tx an toàn giao thông, 
htr hông kêt câu ha tang giao thông, dOng thô'i chü trçng vic thii'c hin có hiu qua 
các kiên nghj, kêt 1un, quyêt djnh xñ' 1 sau thanh tra. 

II. NQI DUNG KE HOCII THANH TRA 
1. Cong tác thanh tra, kiêm tra chuyên ngãnh 
- Vic chip hành quy djnh cia Pháp 1ut v tái tr9ng xe 0 tO, kIch thtrc 

thüng ch& hang, khO gii han  câu du'Ong b. 

- Darn bào trt ti.r an toàn giao thông. 

- Quàn 1" và bâo v kt cu h thng giao thông du'O'ng b. 

- Ngoài vic tiên hành thanh tra, kirn tra theo k hoach, khi cn thit Giám 
dôc SO' Giao thông vn tãi hoc Chánh Thanh tra SO Giao thông vn tái sê to chirc 
các cuôc thanh tra, kiêrn tra dt xuât theo chi dao cüa Bô GTVT,,  Thanh tra B 
GTVT, UBND tinE, Thanh tra tinh nhäm phc vi cong tác giãi quyet khiêu nai,  to 
cáo hoc khi phát hin các to chü'c, cá nhân có du hiu vi pharn. 

2. Cong tác thanh tra, kiêm tra doanh nghip 
Thirc hin các cuc thanh tra, kiCrn tra theo Quyt dnh cüa UBND tinh. 

3. Cong tãc tiêp cOng thin và gii quyt do'n thu khiêu ni, t cáo 
- Tip tc trin khai thrc hin dng b các ch tru'o'ng, chInh sách, quy dnh 

cüa Pháp lut ye tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nii, tO cáo, tr9ng tarn là Chi thj so 
1 4/CT-TTg ngày 18/05/2012 cüa Thu tu'óg ChInh phi ye chán chinh \'a nâng cao 
hiu qua cOng tác tiep cOng dan, giài quyet khieu nai,  to cáo; Chi thj so 35-CT/TW 
ngày 26/5/2014 ci:ia B ChInh trj ye tang cu'O'ng sir lãnh dao  cüaDãng dôi vi cong 
tác tiêp cOng dan yà giãi quyet khieu ni, to cáo; Quy djnh so 11-QD/TW ngày 
18/02/2019 cüa B ChInE trj quy djnh y  trách nhim cüa ngu'O'i dung dâu cap üy 
trong yiêc tiep dan, dOi thoi trirc tiep vói dan yà xr 1 nhUng phàn ánh, kiên nghj 
cña dan; to chi.rc tliçrc hin tot Lut Khiêu nai,  Lut To cáo, Lut Tiep cong dan và 
cácvãn bàn hu'ó'ng dan thrc hin cong tác tiep cong dan, th l don thu', giài quyet 
khiêu nai,  to cáo. DOng thO'i tharn rnu'u giup Giárn doe S xir 1 có hiu qua, dung 
pháp 1ut các don thu phát sinh trong nãm. 

- Thirc hin tot cOng tác tip cOng dan thu'O'ng xuyen, djnE ks'. trung giãi 
quyêt dirt diem 100% các dan thu' khiêu ai,  to cáo phát sinE thuc thârn quyên giài 
quyêt cña Giárn doe SO'. TO chuc tiep cong dan, giãi quyêt khieu nai,  to cáo theo H 
thông quàn 1 chat lu'p'ng theo tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015 cüa Sâ 
Giao thông van tâi. 

- Tang cu'O'ng giái pháp nâng cao hiu 1ic, hiu qua thanh tra, kim tra trách 
nhirn thçrc hin pháp 1ut ye cong tác tiêp dan, giài quyêt khieu nai,  to cáo. Chu 
tr9ng lam tot cOng tác hOa giãi 6' CO' So' gän lien yó'i cong tác dan yân, tIch cuc yân 



dng qun chiing nhân dan chip hánh t& các chü tru'o'ng c1ia Dàng, chInh sách Pháp 
luât cüa nba nuó'c, han chê viêc khiêu nai, to cáo khOng diing quy djnh. 

- Nâng cao hiu qua cOng tác ph bin, giáo diic pháp 1ut ye tiêp cOng dan, 
khiêu nai, to cáo. Chitrong cong tác dào tao, bôi di.rO'ng nghip vii, sap sép, bô trI 
can b có dü phârn chat, näng 1irc lam nhiêrn v tiêp cong dan, giài quyêt khiêu nai, 
tO cáo. 

4. Cong tác phông, chng tham nhflng 

- Tip t1.ic quán trit và trin khai tl-ic hin dông b các chü tru'ang, chInh 
sách, pháp lut ye phông chông tharn nhüng, tiêu circ. 

- Xây drng chu'ang trInb, k hotch phOng chOng tham nhüng, tO chirc thirc 
hin có hiu qua các giái pháp ye phông, chông tharn nhUng trong phm vi ngành 
GTVT; tr9ng tarn là cOng tác tuyCn truyên phO biên pháp 1ut ye phàng, chông tharn 
nhUng, giáo diic chInh trj, tu' tu'ông, do dirc dOi vó'i can bô, CCVC, ngui lao dung 
ngành GTVT. 

- Don dc thrc hin có hiu qua các bin pháp phông ngra và thixc hin cong 
tác quán l nhà nuóc và phông, chOng tharn nliüng theo chirc näng cüa ngành Thanh 
tra. 

- Thanh ti-a, kirn tra, xác rninh lam rO các dan thu t cáo tharn nhüng, phôi 
h9p vói chat ch vó'i các ca quan chrc nãng trong phát hin và xi.r l hành vi tham 
nhüng. 

- Tang cu'ô'ng cong tác kim tra và tr kirn tra các phông, ban, dan vj thuc 
pham vi quán 12  cüa SO' nhàrn kp thai phát hin, ngän chn, xr 12 tham nhüng. 

5. Cong tác xãy diyng lye lu'çrng thanh tra 

- Tip tic cing cO, xây dixng t chü'c các di nghip vii. Day mnh cOng tác 
dào tao, bôi du'O'ng di ng can b thanh tra nhãm nâng cao nàng lrc cOng tác. 

- Thuc hiên cong tac kirn tra, giárn sat trong ni b, giám sat chat chë hot 
dông thanh ti-a, giái quyêt khiêu ni, tO cáo, khOng dê xáy ra các tiêu circ, vi phm 
pháp lut trong qua trinh thrc hin nhirn vil. TO chO'c triên khai và thrc hin kp 
thO'i các quy djnh cüa Thanh tra ChInh phO tai  Thông tu sO 06/2021/TT-TTCP ngày 
01/10/2021 ye vic giárn sat hot dng Doàn Thanh ti-a. 

6. MEt so nhim vy, cong tác khác 

- Cong tác tuyên truyn, ph bin pháp lut v giao thông duO'ng b và du'O'ng 
thñy ni dja. 

- Giám sat dt xut các kS'  sat hch lái xc ca gió'i du'O'ng b. 

- Thuc hiên các nhiérn vu khác khi du'çc Giárn dôc SO' giao. 

III. TO CHIC THçC HIN 

1. Thanh tra SO' chü trI, ph& hçp vO'i các phOng, ban, dan yj  xây drng kê 
hoch chi tiêt; tharn muu cho Giárn dOc SO' ban hành Quyêt djnh thanh tra, kiêm tra 
theo ké hoach dã du'gc phë duyt. 

2. Tang ho'p, báo cáo kêt qua cOng tác thanh ti-a, cong tác tip cOng dan, giài 
quyet khiêu nai,  to cáo yà cOng tác phOng, chông tharn nhüng; tang cuO'ng kiêrn tra 
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don d& vic thrc hin các kt 1un thanh tra, quyt dnh xr 1)2, các van bàn chi do 
ciia cap trên. 

3. Các phông, ban, dan vj du9c phân cOng phi hgp Thanh tra SO, ci.r can b 
tharn gia Doân theo yêu câu ci)a don v chü trI. BO trI thOi gian hç'p 1)2 dê can b 
du'çic phân cong tharn gia Doàn hoàn thành tOt nhirn vii. 

4. Thanh tra SO b trI phu'o'ng tin, trang thit bj và cOng cii h trci phiic v 
cong tác thanh tra, tru'Ong hp'p can huy dng cüa SO' hoc các phông ban, don vj lien 
quan, Chánh Thanh tra báo cáo Giárn dOe SO' dê có)2 kiên chi do. Chi phi th'c hin 
các cuc thanh tra du'p'c thirc hin theo quy djnh cilia pháp 1ut hin hành./. 
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