Thông t nêu rõ, trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình, th trng c quan hành chính Nhà nc có trách
nhim t chc, ch o, hng dn, kim tra, ôn c c quan thanh tra và các c quan thuc thm quyn qun lý ca
mình trong công tác thanh tra; gii quyt khó khn, vng mc, x lý kp thi kin ngh v thanh tra và ch o, t
chc thc hin kt lun thanh tra theo quy nh ca pháp lut.
Ngi ra quyt nh thanh tra có trách nhim t chc, ch o oàn thanh tra, bo m nguyên tc ca hot ng thanh
tra, bo m cuc thanh tra c thc hin úng pháp lut, úng mc ích, yêu cu; gii quyt kp thi các phn ánh, kin
ngh ca oàn thanh tra; các khiu ni, phn ánh, kin ngh, t cáo liên quan n hot ng ca oàn thanh tra.
Các trng hp không c tham gia oàn thanh tra
Theo Thông t, ngi thuc mt trong các trng hp sau ây không c tham gia oàn thanh tra: a-Ngi có c phn
ti doanh nghip là i tng thanh tra, tr trng hp pháp lut có quy nh khác; b- Ngi có v hoc chng, b, m,
con, anh, ch, em rut là ngi ng u, cp phó ca ngi ng u, ngi ph trách công tác t chc nhân s, k toán, làm
th qu, th kho trong c quan, t chc, n v là i tng thanh tra; c- Ngi ang trong thi gian b xem xét x lý k lut
hoc b truy cu trách nhim hình s; d- Ngi có hành vi vi phm b x lý mà cha ht thi hn xóa k lut, xóa án
tích; - Ngi không các iu kin khác tham gia oàn thanh tra theo quy nh ca pháp lut.
Bên cnh ó, Thông t cng nêu rõ, ngi thuc mt trong các trng hp sau ây không c làm trng oàn thanh
tra: a- Thuc mt trong các trng hp quy nh trên; b- Ngi có v hoc chng, b, m , b, m v hoc b, m chng,
con, anh, ch, em rut, hoc anh, ch, em rut ca v hoc chng làm vic ti c quan, t chc, n v là i tng thanh
tra.
Th trng c quan, n v c giao ch trì cuc thanh tra có trách nhim kim tra, rà soát phát hin các trng hp
không c tham gia oàn thanh tra trc khi trình ngi có thm quyn ra quyt nh thanh tra.
Thu thp, kim tra thông tin, tài liu
Thông t cng quy nh vic thu thp thông tin, tài liu liên quan n ni dung thanh tra. Theo ó, trong quá
trình thanh tra, trng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra yêu cu i tng thanh tra báo cáo theo
cng; yêu cu i tng thanh tra, c quan, t chc, n v, cá nhân có liên quan cung cp thông tin, tài liu liên
quan n ni dung thanh tra.
i vi nhng h s, tài liu không cn thu gi thì ngi nhn h s, tài liu tr li cho i tng thanh tra, c quan, t chc, n v,
cá nhân có liên quan; thi gian tr h s, tài liu chm nht khi kt thúc vic thanh tra trc tip.
Trng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra có trách nhim nghiên cu các thông tin, tài liu ã thu thp
c; ánh giá vic thc hin chính sách, pháp lut, nhim v, quyn hn ca i tng thanh tra liên quan n ni dung
thanh tra c phân công; yêu cu ngi có trách nhim, ngi có liên quan gii trình v nhng vn cha rõ; trng
hp cn làm vic trc tip vi i tng thanh tra, ngi có liên quan thì thành viên oàn thanh tra báo cáo trng
oàn thanh tra xem xét, quyt nh.
Trong trng hp cn kim tra, xác minh thông tin, tài liu hoc làm rõ nhng vn có liên quan n ni dung
thanh tra thì trng oàn thanh tra, ngi ra quyt nh thanh tra mi i tng thanh tra, i din c quan, t chc, n v
hoc cá nhân có liên quan n làm vic hoc yêu cu i tng thanh tra báo cáo.
Thông t này có hiu lc k t ngày 15/11/2021.
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