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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

  Mã số: QT/TH-03 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

       Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2020 
 

 

QUY TRÌNH 

TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA 

 

 1. Mục đích 

 Quy trình này nhằm quy định về trình tự, thủ tục và nội dung tiến hành một 

cuộc thanh tra, bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra. 

 Để hoạt động thanh tra có hiệu lực và hiệu quả, đạt được mục tiêu đặt ra, 

phù hợp với hoạt động quản lý nhà nước thì vấn đề đầu tiên là chủ thể quản lý 

phải xác định được đầy đủ và đúng đắn những nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho 

hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình này áp dụng đối các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột 

xuất do Cục Thống kê Hà Tĩnh tiến hành. 

 Bộ phận Thanh tra Cục có trách nhiệm phối hợp cùng với các đơn vị liên 

quan, tham mưu thực hiện quy trình này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

 - Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

 - Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 - Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; 

 - Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 

hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê; 

 - Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình 

tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

 - Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/Thongtu06_2014_TT-BKH%C3%90T.pdf
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/Thongtu06_2014_TT-BKH%C3%90T.pdf
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/Thongtu06_2014_TT-BKH%C3%90T.pdf
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 - Quyết định số 1908/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê;  

 - Công văn số 337/TCTK-PCTT ngày 23/3/2018 của Tổng cục Thống kê 

hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP; 

 - Thông báo giao kế hoạch công tác và điểm thi đua hàng năm của Tổng 

cục Thống kê và Cục Thống kê Hà Tĩnh; 

 - Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê hàng năm đối với Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố của Tổng cục Thống kê; 

 - Các văn bản Quy phạm pháp luật Nhà nước khác liên quan. 

 4. Định nghĩa/Viết tắt  

 4.1. Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, 

thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc 

thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 

 4.2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện 

chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

 4.3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc 

chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc 

quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. 

 4.4. Kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra 

của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Thủ trưởng cơ quan 

thực hiện chức năng thanh tra xây dựng để thực hiện định hướng chương trình 

thanh tra và yêu cầu quản lý của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.  

 4.5. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là cơ 

quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, bao gồm tổng 

cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở được giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành. 

 4.6. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công 

chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

 4.7. Một số từ viết tắt: 

 - TCTK: Tổng cục Thống kê; 

 - CTK: Cục Thống kê; 

 - QĐ: Quyết định; 

 - ĐTTT: Đối tượng thanh tra. 
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 5. Nội dung quy trình  

Bƣớc Trình tự thực hiện 
Số liệu 

cỡ, mẫu 
Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B1 

CHUẨN BỊ THANH TRA: 

- Khảo sát, thu thập thông tin, 

nắm tình hình để quyết định thanh 

tra; 

- Ra quyết định thanh tra; 

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch 

tiến hành thanh tra; 

- Phổ biến kế hoạch tiến hành 

thanh tra; 

- Xây dựng đề cương yêu cầu đối 

tượng thanh tra báo cáo; 

- Thông báo về việc công bố 

quyết định thanh tra. 

Tùy theo 
mức độ 
yêu cầu 
của đơn 
vị phối 

hợp 
thanh tra, 
thực hiện 
thanh tra 
từ 1 đến 
3 đơn vị 
(ĐTTT). 

- Bộ 
phận làm 
nghiệp 

vụ thanh 
tra của 
Phòng 
Thống 

kê Tổng 
hợp và 
đơn vị 

phối hợp 
thanh 
tra; 

- Lãnh 
đạo Cục. 

- Phương án 
điều tra của 

TCTK; 

- Nghị định 
97/2011/NĐ-
CP quy định 
về thanh tra 
viên và CTV 

thanh tra; 

- Trình tự và 
biểu mẫu 
kèm Công 

văn số 
337/TCTK-

PCTT. 

B2 

TIẾN HÀNH THANH TRA: 

- Công bố quyết định thanh tra; 

- Thu thập thông tin, tài liệu liên 
quan đến nội dung thanh tra; 

- Kiểm tra, xác minh thông tin, tài 
liệu; 

- Lập nhật ký đoàn thanh tra; 

- Áp dụng các biện pháp xử lý 
trong thanh tra; 

- Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm 
vụ thanh tra;  

- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến 
hành thanh tra trong quá trình 
thanh tra; 

- Thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, 
thành viên Đoàn thanh tra; bổ 
sung thành viên Đoàn thanh tra 
(nếu thấy cần thiết); 

- Gia hạn thời gian thanh tra (khi 
cần thiết); 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ của thành viên Đoàn thanh tra; 

- Kết thúc việc thanh tra tại nơi 

được thanh tra. 

 

- Đoàn 
thanh 
tra; 

 

- Đối 
tượng 
thanh 
tra; 

 

- Lãnh 
đạo Cục. 

 

- Luật Thanh 
tra số 

56/2010/QH
12; 

- Phương án 
điều tra của 

TCTK. 

- Trình tự và 
biểu mẫu 
kèm Công 

văn số 
337/TCTK-

PCTT; 

- Quyết định  
1860/QĐ-

TTCP-
TCCB: Quy 
tắc ứng xử 
của cán bộ 
thanh tra; 

- Nghị định 
95/2016/NĐ-

CP. 
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Bƣớc Trình tự thực hiện 
Số liệu 

cỡ, mẫu 
Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B3 

KẾT THÚC THANH TRA: 

- Xây dựng báo cáo kết quả thanh 
tra; 

- Đánh giá chứng cứ ở Đoàn 
thanh tra; 

- Xem xét báo cáo kết quả thanh 
tra; 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
người ra quyết định thanh tra; 

- Xây dựng dự thảo kết luận thanh 
tra; 

- Ký ban hành và công bố kết luận 
thanh tra; 

- Giao trả hồ sơ, tài liệu; 

- Tổng kết hoạt động của Đoàn 
thanh tra; 

- Lập, bàn giao hồ sơ thanh tra. 

 

- Đoàn 
thanh 
tra; 

- Lãnh 
đạo Cục; 

- Đối 
tượng 

thanh tra. 

- Trình tự và 
biểu mẫu 
kèm Công 

văn số 
337/TCTK-

PCTT; 

- Phương án 
điều tra của 

TCTK. 

B4 

- Tổ chức thực thi và theo dõi, 
giám sát quá trình thực hiện các 
nội dung trong kết luận thanh tra 
của các tổ chức, cá nhân liên 
quan. 

 

- Trưởng 
Đoàn 
thanh 
tra; 

- Đối 
tượng 
thanh 
tra; 

- Lãnh 
đạo Cục. 

 

 6. Biểu mẫu 

 Quy trình này có sử dụng các loại biểu mẫu sau: 

 - Các biểu mẫu kèm Công văn số 337/TCTK-PCTT ngày 23/3/2018 của 

Tổng cục Thống kê; 

 - Biểu mẫu phục vụ cho quá trình đi thu thập số liệu của ĐTTT trong quá 

trình thanh tra: căn cứ theo Phương án điều tra từng cuộc điều tra của TCTK để 

xây dựng biểu mẫu; 

 - Biểu mẫu đối chiếu số liệu:  
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Nội dung thanh tra 
Đơn 

vị 
tính 

Kết 
quả 
điều 
tra 

Kết 
quả 

thanh 
tra 

Chênh lệch 

% 
Tuyệt 

đối 

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 

1- Nội dung 1      

+ ............................      

+ ............................      

2- Nội dung 2      

+ ............................      

+ ............................      

...............................      

 7. HỒ SƠ LƢU 

TT Tên tài liệu đƣợc lƣu trữ 

 SỒ SƠ CUỘC THANH TRA 

- Quyết định thanh tra; 

- Kế hoạch thanh tra; 

- Biên bản công bố Quyết định thanh tra; 

- Báo cáo kết quả cuộc thanh tra; 

- Kết luận cuộc thanh tra; 

- Biên bản công bố Kết luận thanh tra; 

- Tài liệu thu thập được trong quá trình thanh tra của Đoàn thanh tra; 

- Nhật ký Đoàn thanh tra. 

       Các loại văn bản liên quan đến công tác thanh tra gồm quyết định và kế 

hoạch thanh tra được số hóa, gửi, nhận, lưu trữ trên hệ Hệ thống quản lý 

văn bản của ngành Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (eoffice.mpi.gov.vn) ở 

bộ phận Văn thư Cục và máy tính cá nhân của thống kê viên trực tiếp làm 

công tác thanh tra; Các hồ sơ thanh tra còn lại không thực hiện số hóa để 

lưu trữ trên hệ thống quản lý văn bản eoffice. 

      - Các tài liệu tại mục 7 của quy trình này ngoài việc lưu trử bằng file 

điện tử thì còn tiến hành nhân bản và lưu 1 bản giấy tại phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê Hà Tĩnh.  
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