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1. MỤC ðÍCH 
Hoạt ñộng thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật 

ñể kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát 
hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện ñúng quy 
ñịnh pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
Quy trình này áp dụng cho Trưởng ðoàn thanh tra và các thành viên của ñoàn thanh 

tra theo Quyết ñịnh thanh tra của Giám ñốc Sở Tư pháp khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại 
các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 

 
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12; 
- Nghị ñịnh 86/2011/Nð-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật thanh tra; 
- Nghị ñịnh 54/2014/Nð-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

ñộng của Thanh tra Tư pháp; 
- Quyết ñịnh 2151/2006/Qð-TTCP ngày 10/11/2006 của Thanh tra Chính phủ 

ban hành quy chế hoạt ñộng của ðoàn thanh tra; 
- Quyết ñịnh 2278/2007/Qð-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ 

ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải 
quyết tố cáo; 
 - Và các tài liệu có liên quan khác. 

 
4. ðỊNH NGHĨA 
- Thanh tra sở là ñơn vị trực thuộc Sở Tư pháp Bình ðịnh, giúp Giám ñốc Sở tiến 

hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

- Thanh tra viên Tư pháp là công chức nhà nước ñược bổ nhiệm vào ngạch thanh 
tra ñể thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 

- Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra Sở 
ñược trưng tập làm nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của cơ quan thanh tra hoặc cấp có 
thẩm quyền. 

- Thanh tra hành chính là hoạt ñộng thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, 
pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao. 

- Thanh tra chuyên ngành là hoạt ñộng thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo ngành, lĩnh vực ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp 
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luật chuyên ngành, quy ñịnh về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, 
lĩnh vực ñó. 

- Kế hoạch thanh tra là văn bản xác ñịnh nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra Sở thực 
hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Chánh Thanh tra Sở xây dựng ñể thực hiện 
ñịnh hướng chương trình thanh tra và ñược Giám ñốc Sở phê duyệt. 

-  Người ñược giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức Sở 
Tư pháp ñược phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra thanh tra chuyên ngành. 
 

5. NỘI DUNG 
          5.1. Lưu ñồ: 
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TT Nội dung Biểu mẫu Trách nhiệm 
Trợ 
giúp 

1 
B01.QT751-TTra 03 
B02.QT751-TTra 03 

     

Chánh Thanh 
tra/Thanh tra 

viên  

 

2 
 
 

3 

B03.QT751-TTra 03 
B04.QT751-TTra 03 

 
Trưởng ñoàn 

 

4 
B05.QT751-TTra 03 

 
Trưởng ñoàn 

 

5 

6 

B06.QT751-TTra 03 
B07.QT751-TTra 03 
B08.QT751-TTra 03 

 

Trưởng ñoàn, 
các thành viên 
ðoàn thanh tra 

 

7 
B09.QT751-TTra 03 

 

Trưởng ñoàn 
các thành viên 
ðoàn thanh tra 

 

8 
B10.QT751-TTra 03 

 
Trưởng ñoàn 

 

9 
B11.QT751-TTra 03 

 
Giám ñốc Sở 

 

10 B12.QT751-TTra 03 
 

Giám ñốc/ 
Trưởng ñoàn 

 

11 
B13.QT751-TTra 03 
B14.QT751-TTra 03 

 

Thanh tra 
viên/Người 

ñược Giám ñốc  
phân công 

 

Ra Qð thanh tra 
và ban hành Kế hoạch 

thanh tra 

Lập ñề cương thanh 
tra/thông báo Kế 
hoạch thanh tra  

Công bố Qð thanh tra 

Tiến hành thanh tra 

Biên bản 
xác minh 

Biên bản làm việc 

BC kết quả, dự thảo 
KL 

Kết luận 
thanh tra 
 

 

Công bố KL 

 

Theo dõi kiến nghị, 
xử lý  
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Thu thập thông tin 
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          5.2. Giải thích nội dung lưu ñồ : 
          Bước 1: Chuẩn bị thanh tra 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra hàng năm ñược Giám ñốc Sở phê duyệt, Chánh Thanh 
tra Sở ra quyết ñịnh thanh tra (Quyết ñịnh về việc thanh tra của Chánh thanh tra 
B01.QT751-TTra 03) ñể thành lập ðoàn thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên Tư pháp 
thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Khi xét thấy cần thiết Giám ñốc Sở ra quyết ñịnh thanh tra 
và thành lập ñoàn thanh tra. (Quyết ñịnh về việc thanh tra của Giám ñốc Sở B02.QT751-
TTra 03). 

- Trưởng ñoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tiến hành thanh 
tra. (Kế hoạch tiến hành thanh tra B03.QT751-TTra 03). Thời gian xây dựng và phê 
duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra do người ra quyết ñịnh thanh tra quyết ñịnh, nhưng 
không quá 05 ngày kể từ ngày ký quyết ñịnh thanh tra. Trường hợp thanh tra ñột xuất 
thì thời hạn không quá 03 ngày. 

- Quyết ñịnh thanh tra phải gửi cho ñối tượng thanh tra chậm nhất là 05 ngày, kể 
từ ngày ký quyết ñịnh thanh tra, gửi quyết ñịnh thanh tra cho ñối tượng thanh tra qua 
ñường công văn, Trưởng ðoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo ñến ñối tượng thanh 
tra về việc công bố quyết ñịnh thanh tra. Trong Thông báo nêu rõ thời gian, ñịa ñiểm, 
thành phần tham dự. (Thông báo kế hoạch thanh tra B04.QT751-TTra 03). 

- Trưởng ñoàn thanh tra tổ chức họp ðoàn thanh tra ñể quán triệt kế hoạch tiến 
hành thanh tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ðoàn thanh tra; thống nhất 
phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra; khi cần thiết tập huấn nghiệp vụ cho thành 
viên ðoàn thanh tra. Thành viên ðoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
ñược phân công và báo cáo với Trưởng ñoàn thanh tra. 

Bước 2: Triển khai thanh tra  
 -  Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết ñịnh thanh tra, Trưởng ðoàn thanh 

tra có trách nhiệm công bố Quyết ñịnh thanh tra với ñối tượng thanh tra, việc công bố 
quyết ñịnh thanh tra phải lập thành biên bản. Trưởng ñoàn thanh tra phải nêu rõ nhiệm 
vụ, quyền hạn của ðoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và trách nhiệm của ñối 
tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của ðoàn thanh tra với ñối tượng thanh tra 
và những nội dung khác liên quan ñến hoạt ñộng của ðoàn thanh tra. Trưởng ñoàn 
thanh tra yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là ñối tượng thanh tra báo 
cáo về những nội dung theo ñề cương ñã yêu cầu. Việc công bố quyết ñịnh thanh tra 
phải ñược lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Trưởng ñoàn thanh tra và 
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là ñối tượng thanh tra. (Biên bản công bố 
quyết ñịnh thanh tra B05.QT751-TTra 03). 

- Thời hạn tiến hành cuộc thanh tra hành chính không quá 30 ngày; ở miền núi, 
biên giới, hải ñảo, vùng sâu, vùng xa ñi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo 
dài, nhưng không quá 45 ngày. Thời hạn của cuộc thanh tra ñược tính từ ngày công bố 
quyết ñịnh thanh tra ñến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi ñược thanh tra. Việc kéo 
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dài thời hạn thanh tra do người ra quyết ñịnh thanh tra quyết ñịnh. (Quyết ñịnh gia hạn 
thời hạn thanh tra B06.QT751-TTra 03) 
 - Bước 3: Tiến hành thanh tra 

- Khi tiến hành thanh tra, Thành viên ðoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập, 
nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ; ñánh giá việc chấp hành chính sách, 
pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của ñối tượng thanh tra liên quan ñến nội dung thanh tra 
ñược phân công. Trường hợp cần phải tiến hành kiểm tra, xác minh ñể việc ñánh giá 
bảo ñảm tính khách quan, chính xác thì thành viên ðoàn thanh tra báo cáo Trưởng ñoàn 
thanh tra xem xét, quyết ñịnh. (Biên bản kiểm tra, xác minh B07.QT751-TTra 03). 

- Thành viên ðoàn thanh tra phải báo cáo về tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm 
vụ ñược giao theo yêu cầu của Trưởng ñoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn 
ñề cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng ñoàn thanh tra xem xét, quyết ñịnh.  

- Trưởng ñoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của 
thành viên ðoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay người ra 
quyết ñịnh thanh tra xem xét, quyết ñịnh.  

- Sau khi kết thúc thanh tra, các thành viên của ðoàn thanh tra bàn giao biên bản 
làm việc, xác nhận số liệu cho trưởng ñoàn ñể trưởng ñoàn tổng hợp.  

-  Trưởng ñoàn thanh tra lập biên bản làm việc với ñơn vị ñược thanh tra (ñối 
tượng thanh tra), biên bản nêu rõ từng nội dung thanh tra, nguyên nhân, chứng cứ ñể kết 
luận. (Biên bản làm việc B08.QT751-TTra 03). 

+ Bàn giao hồ sơ tài liệu không cần giữ cho ñối tượng thanh tra. (Biên bản giao nhận 
thông tin, tài liệu B09.QT751-TTra 03). 

+ Sau khi kết thúc thanh tra, Trưởng ñoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản cho ñối tượng thanh tra về việc kết thúc thời gian thanh tra tại ñơn vị. (Thông báo kết thúc 
thanh tra tại nơi thanh tra B10.QT751-TTra 03). 

- Ghi nhật ký ðoàn thanh tra:  
 + Người ñược Trưởng ðoàn thanh tra phân công ghi Nhật ký ðoàn thanh tra phải 
có trách nhiệm ghi rõ công việc do ðoàn thanh tra tiến hành, việc chỉ ñạo ñiều hành của 
Trưởng ñoàn thanh tra diễn ra trong ngày, ý kiến chỉ ñạo của Người ra quyết ñịnh thanh 
tra từ khi có quyết ñịnh thanh tra ñến khi bàn giao hồ sơ thanh tra. 
 + Trưởng ðoàn thanh tra phải xác nhận và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và trước Người ra quyết ñịnh thanh tra về nội dung ghi trong sổ nhật ký ðoàn thanh tra. 
 Bước 4: Kết thúc thanh tra 

-  Trưởng ñoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thanh 
tra. Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 49 của 
Luật Thanh tra. (Báo cáo kết quả thanh tra B11.QT751-TTra 03). 

- Trưởng ñoàn thanh tra tổ chức họp ðoàn thanh tra ñể thảo luận về dự thảo báo 
cáo kết quả thanh tra; trường hợp các thành viên ðoàn thanh tra có ý kiến khác nhau thì 
Trưởng ñoàn thanh tra xem xét, quyết ñịnh và chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình. 
Thời gian: 15 ngày 
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- Người ra quyết ñịnh thanh tra chỉ ñạo Trưởng ñoàn thanh tra dự thảo kết luận 
thanh tra. Trường hợp cần thiết, người ra quyết ñịnh thanh tra yêu cầu ñối tượng thanh 
tra, Trưởng ñoàn thanh tra, thành viên ðoàn thanh tra báo cáo, giải trình ñể làm rõ thêm 
nội dung thanh tra. Thời gian: 05ngày. 

- Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của ñối tượng thanh tra 
(nếu có) và các tài liệu liên quan, người ra quyết ñịnh thanh tra chỉ ñạo việc hoàn thiện 
và ký kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra gồm các nội dung theo quy ñịnh tại khoản 2 
ðiều 50 của Luật Thanh tra. (Kết luận thanh tra B12.QT751-TTra 03). 

- Người ra quyết ñịnh thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận 
thanh tra hoặc gửi kết luận thanh tra cho ñối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết có 
thể ủy quyền cho Trưởng ñoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra. Việc công bố kết 
luận thanh tra ñược lập thành biên bản. (Biên bản công bố kết luận thanh tra B13.QT751-
TTra 03). 

- Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược báo cáo kết quả thanh tra, người ra 
quyết ñịnh thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra ñến Giám ñốc Sở, ñối tượng 
thanh tra. Trường hợp Giám ñốc Sở là người ra quyết ñịnh thanh tra thì kết luận thanh 
tra còn phải ñược gửi cho Thanh tra tỉnh. 
 - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận 
thanh tra có trách nhiệm công khai kết luận thanh tra. Việc công khai thực hiện theo quy 
ñịnh pháp luật thanh tra.  

- Trong quá trình thanh tra hoặc kết thúc thanh tra nếu phát hiện vụ việc có dấu 
hiệu tội phạm thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày phát hiện dấu hiệu tội phạm, người 
ra quyết ñịnh thanh tra phải chuyển hồ sơ vụ việc và bản kiến nghị khởi tố ñến cơ quan 
ñiều tra ñể xem xét khởi tố hình sự, ñồng thời thông báo ngay bằng văn bản cho Viện 
kiểm sát có thẩm quyền biết. (Biên bản giao nhận tài liệu, hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết B14.QT751-TTra 03). 

- Họp ðoàn thanh tra rút kinh nghiệm.  
- Theo dõi kiến nghị, xử lý sau thanh tra: 
- Theo dõi thực hiện các yêu cầu của ðoàn nêu tại kết luận thanh tra 
- Thực hiện Quyết ñịnh xử lý vi phạm hành chính. 

  - Vào sổ theo dõi. 
  5.3. Hồ sơ lưu trữ 

- Quyết ñịnh thanh tra 
 - Kế hoạch thanh tra 

- Biên bản công bố quyết ñịnh thanh tra  
- Các loại biên bản thực hiện trong cuộc thanh tra: Biên bản do ñoàn thanh tra, 

thanh tra viên lập. 
- Báo cáo giải trình của ñối tượng thanh tra.  
- Ý kiến phản hồi của ñối tượng thanh tra (nếu có). 
- Báo cáo kết quả Thanh tra  
- Văn bản về việc xử lý, kiến nghị xử lý 
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     - Kết luận thanh tra 
 - Các tài liệu liên quan khác. 

Hồ sơ thanh tra phải ñược ñánh số trang theo thứ tự tài liệu và ñược lưu giữ theo quy 
ñịnh của pháp luật.  

6. HỒ SƠ 

Tên hồ sơ Nơi lưu 
Thời 
gian 
lưu 

          - Quyết ñịnh thanh tra 
 - Kế hoạch thanh tra 

- Biên bản công bố quyết ñịnh thanh tra  
- Các loại biên bản thực hiện trong cuộc 

thanh tra: Biên bản do ñoàn thanh tra, thanh 
tra viên lập. 

- Báo cáo giải trình của ñối tượng thanh 
tra.  

- Ý kiến phản hồi của ñối tượng thanh 
tra (nếu có). 

- Báo cáo kết quả Thanh tra  
- Văn bản về việc xử lý, kiến nghị xử lý 

     - Kết luận thanh tra 
 - Các tài liệu liên quan khác. 

- Thanh tra Sở, Văn thư 
- Thanh tra Sở, Văn thư 
- Thanh tra Sở 
- Thanh tra Sở 
 
 
- Thanh tra Sở 
 
- Thanh tra Sở 
- Thanh tra Sở 
 
- Thanh tra Sở, Văn thư 
- Thanh tra Sở 
- Thanh tra Sở, Văn thư 
- Thanh tra Sở 
 

Theo 
quy 
ñịnh 

 
7. PHỤ LỤC   

           Biểu mẫu áp dụng 
 

B01.QT751-TTra 03 : Quyết ñịnh ( về việc thanh tra – Chánh thanh tra ) 
B02.QT751-TTra 03 : Quyết ñịnh ( về việc thanh tra – Giám ñốc Sở) 
B03.QT751-TTra 03 : Kế hoạch tiến hành thanh tra 
B04.QT751-TTra 03 : Thông báo thanh tra  
B05.QT751-TTra 03 : Biên bản công bố Quyết ñịnh thanh tra 
B06.QT751-TTra 03 : Quyết ñịnh gia hạn thời hạn thanh tra 
B07.QT751-TTra 03 : Biên bản kiểm tra xác minh 
B08.QT751-TTra 03  : Biên bản làm việc 
B09.QT751-TTra 03  : Biên bản giao nhận tài liệu thanh tra 
B10.QT751-TTra 03  : Thông báo kết quả thanh tra 
B11.QT751-TTra 03  : Báo cáo kết quả thanh tra 
B12.QT751-TTra 03  : Kết luận thanh tra 
B13.QT751-TTra 03  : Biên bản công bố kết luận thanh tra 
B14.QT751-TTra 03  : Giao nhận tài liệu, hồ sơ sang cơ quan ñiều tra 


