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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  

Thanh tra có vai trò quan trọng, phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và 

sự quản lý của Nhà nước đối với đời sống xã hội. Nó là chức năng thiết yếu của 

quản lý, là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thanh 

tra luôn luôn gắn liền với quản lý, là một nội dung của quản lý. Thanh tra còn là 

một phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát hiện, phòng ngừa và 

xử lý những biểu hiện quan liêu, tham ô, lãng phí và những hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động quản lý.  

Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập, ngày 23 tháng 11 

năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 64 thành lập Ban thanh tra đặc 

biệt, tiền thân của tổ chức Thanh tra Nhà nước hiện nay. Qua hơn 70 năm, phát 

triển, tổ chức và hoạt động thanh tra đã góp phần quan trọng và không thể thiếu 

trong hoạt động quản lý Nhà nước, nhằm đảm bảo hiệu lực cũng như hiệu quả trong 

công tác quản lý Nhà nước. 

Từ khi tổ chức thanh tra ra đời và hoạt động đến nay, đã có nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật được ban hành như Pháp lệnh Thanh tra 1990; Luật Thanh tra 2004 

và Luật Thanh tra 2010… góp phần quan trọng trong việc bổ sung cơ chế, chính 

sách, pháp luật nhằm khắc phục kịp thời những sơ hở trong công tác quản lý góp 

phần quan trọng phát triển kinh tế và tăng cường trật tự kỷ cương xã hội. Hệ thống 

các cơ quan có chức năng thanh tra hiện nay gồm các cơ quan thanh tra nhà nước và 

các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, 

trong nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà 

nước cũng thành lập các tổ chức thực hiện chức năng thanh tra trong nội bộ. Đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Chính phủ hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tuy pháp luật về 

thanh tra không trực tiếp quy định về mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn của các tổ chức nội bộ. Nhưng nhìn chung, việc thành lập các tổ chức 

này là nhu cầu thiết yếu và hoạt động của các tổ chức thanh tra trong các đơn vị này 

đã góp phần quan trọng trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thời gian qua, cùng với những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động thanh 

tra nội bộ trong những đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều hạn chế, bất cập. Về tổ 

chức, hiện chưa có mô hình tổ chức thanh tra thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp 
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công lập. Cơ sở pháp lý về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ 

chức thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập. Về hoạt động, cơ sở pháp lý về hoạt 

động thanh tra nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn thiện. Hoạt 

động thanh tra nội bộ được thực hiện trên cơ sở áp dụng các quy định của pháp luật 

về thanh tra và các văn bản về lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng mà hiện nay là Luật Thanh tra năm 2010, Luật Tiếp công dân 

năm 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Phòng, chống tham nhũng 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thực tiễn cho thấy các hoạt động còn những bất cập sau: 

Về thanh tra, thi hành Luật Thanh tra còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là tình 

trạng thanh tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài thời gian thanh tra, thậm chí còn có 

tiêu cực trong hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, mặc dù có những chuyển biến tích 

cực song tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, như khiếu nại liên 

quan đến vấn đề chính trị, tôn giáo, yếu tố nước ngoài, nhiều người tham gia, bị các 

thế lực lợi dụng, tại một số nơi xuất hiện điểm nóng…[32]  

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian qua cho 

thấy tồn tại một số vướng mắc, bất cập như: Quy định về tên gọi, mô hình tổ chức, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của tổ chức tiếp công dân còn thiếu thống 

nhất. Nhiệm vụ, quyền hạn của người phụ trách trụ sở tiếp công dân, người làm 

công tác tiếp công dân chưa được quy định đầy đủ và rõ ràng. Tiêu chuẩn, chế độ 

chính sách, trình tự, thủ tục tiếp công dân đối với người tiếp công dân chưa được 

quy định đầy đủ và cụ thể. Việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, có nơi 

còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người 

dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tình trạng né tránh trách nhiệm, 

hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn còn xảy ra. Chế độ thông tin về tình 

hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị chưa được đầy đủ, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về khiếu  nại, tố cáo và tiếp công dân chưa được quan tâm đúng mức. 

Về phòng, chống tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp 

ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử 

lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý 

bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng 

và Nhà nước ta; các quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị mình 
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còn thiếu rõ ràng, chưa thực chất và không khuyến khích được tính chủ động của 

người đứng đầu trong phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; quy định về trách 

nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán, giải quyết tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng chưa có sự 

phân định rõ ràng nhằm tăng cường tính chủ động và điều phối trong hoạt động 

phối hợp giữa các cơ quan… 

Bên cạnh đó, lực lượng làm công tác thanh tra nội bộ không ổn định… trình độ 

của một số cán bộ thanh tra chưa đáp ứng được yêu cầu và kỹ năng nghề nghiệp, 

cũng như phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị khi thực hiện nhiệm vụ  được 

giao. Những tồn tại, bất cập đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức hoạt động của 

công tác thanh tra, chưa đáp ứng được yêu cầu cũng như mục đích của hoạt động 

thanh tra theo Điều 2 Luật Thanh tra năm 2010. 

Cùng với yêu cầu và đòi hỏi tổ chức và hoạt động thanh tra nói chung, tổ chức và 

hoạt động của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập, cũng như tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học 

Quốc gia Hà Nội nói riêng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của công 

tác thanh tra trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục; kiện toàn tổ 

chức, đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ, cộng tác viên thanh tra; nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng; tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm; chuẩn hóa hoạt động thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường xử lý sau thanh tra.  

Để làm được những yêu cầu trên cần phải đánh giá một cách trung thực tình 

hình thực tiễn của công tác thanh tra nội bộ từ những đơn vị sự nghiệp công tập cụ 

thể, từ đó, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp về tổ chức và 

hoạt động thanh tra nội bộ trong thời gian tới.  

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của 

thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội” làm đề tài luận văn 

nghiên cứu. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Thứ nhất, các đề tài nghiên cứu khoa học 

- Đề tài: “Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trong cơ 

chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Luận cứ khoa học phục vụ sửa đổi 
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Luật thanh tra và hoàn thiện pháp luật về thanh tra” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, năm 2007 do Trần Văn Truyền làm Chủ nhiệm. 

Đề tài: “Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2011 do Nguyễn Thái Hồng làm 

chủ nhiệm. Đề tài đã đi sâu phân tích thực trạng các quy định pháp luật và việc thực 

hiện các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra trên thực tế. Trên cơ sở phân tích các 

nguyên tắc trong hoạt động thanh tra trong từng giai đoạn tiến hành thanh tra, đề tài 

đã tiến hành đánh giá những quy định của pháp luật, những tồn tại, hạn chế trong 

việc thực hiện trên thực tế làm cơ sở cho việc đề xuất. 

Đề tài: "Hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay" đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2016 do Văn Tiến Mai làm chủ nhiệm. Đề tài 

làm rõ cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra; phân tích thực trạng 

pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó, Đề tài đưa ra quan 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong thời gian tới. 

 Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hạn chế trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động 

thanh tra” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, năm 2010 do Lê Đức Trung làm 

chủ nhiệm. Đề tài làm rõ quan niệm về trùng lắp, chồng tréo trong hoạt động thanh 

tra. Kết quả hoạt động thanh tra, đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự chồng chéo hoạt 

động thanh tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống trong hoạt 

động thanh tra, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, điều hành vĩ mô trên phạm 

vi cả nước của Chính phủ. 

Thứ hai, sách chuyên khảo 

“Kỷ yếu khoa học thanh tra” từ tập 1 đến tập 8 của Viện Khoa học thanh tra phát 

hành năm 2003; “Hiệu quả của pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn” Sách 

chuyên khảo - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung, Nhà xuất bản Chính trị, 

Quốc gia - Sự thật năm 2015. 

Thứ ba, các bài Báo đăng trên tạp chí  

Nguyễn Thị Bích Hường “Về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong 

phòng, chống tham nhũng hiện nay” Tạp chí Thanh tra 2012. 

Bùi Công Quang “Pháp luật về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công 

lập ở Việt Nam” Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 7/2018. 

Thứ tư, các đề tài luận án, luận văn đã bảo vệ 
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Luận án tiến sĩ Luật học "Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm 

soát việc thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn  

năm 2015. 

Luận văn thạc sỹ Luật học “Vai trò của cơ quan thanh tra hành chính trong giải 

quyết khiếu nại ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Bùi Thị Thanh Thuý năm 2007; 

Luận văn thạc sỹ Luật học “Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra chuyên 

ngành ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Thục năm 2011;  Luận văn 

thạc sỹ Luật học “Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Nội vụ ở tỉnh Nam Định” 

Nguyễn Thị Thanh Thủy năm 2017;… Các nghiên cứu trước đây sẽ là nguồn tài 

liệu tham khảo hữu ích cho tác giả về các vấn đề lý luận về thanh tra. Tuy nhiên các 

đề tài trên chủ yếu phân tích về thanh tra chuyên ngành và vai trò của thanh tra nhà 

nước trong lĩnh vực hành chính.  

Nhìn chung, đã có khá nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động thanh tra nói chung 

nhưng đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào về tổ chức và hoạt động của 

thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội. Do vậy, trên cơ sở những kết 

quả nghiên cứu trước đây và các văn bản quy pham pháp luật hiện nay về tổ chức 

và hoạt động thanh tra, việc nghiên cứu về đề tài này sẽ góp phần đóng góp thêm 

những luận cứ khoa học, cũng như cơ sở thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của 

thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập nói chung và của  Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu: 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận chung về tổ 

chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung; đánh 

giá đúng đắn thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại 

học Quốc gia Hà Nội; đề xuất quan điểm, giải pháp về tổ chức và hoạt động của 

thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Đại học Quốc gia Hà 

Nội nói riêng.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra nội 

bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập: Quan niệm, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn, 

nội dung, đối tượng, trình tự thủ tục thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; yêu cầu đặt ra đối với tổ chức và hoạt 
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động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập. 

- Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc 

gia Hà Nội; chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân. 

- Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả 

hoạt động góp phần đảm bảo thực hiện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 

về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập và tập 

trung vào công tác thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Đề tài không chỉ nghiên cứu tổ chức và hoạt 

động thanh tra do các các tổ chức thanh tra nội bộ tiến hành mà còn nghiên cứu 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

của các tổ chức thanh tra nội bộ để thấy được địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và thực tiễn tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Về không gian: Luận văn nghiên cứu tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ 

tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

-  Về thời gian: Luận văn nghiên cứu với các số liệu từ năm 2013 đến năm 2017. 

5. Kết quả dự kiến đạt đƣợc 

Hiện nay chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách toàn diện về cả lý luận và 

thực tiễn về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Đây là đề tài mới, làm rõ được các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động 

thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập; tổng kết được thực tiễn tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh 

tra nội ở Đại học Quốc gia Hà Nội tác giả hy vọng sẽ có những đóng góp thiết thực 

về mặt lý luận và thực tiễn vào hoạt động nghiên cứu hiện này nhằm kiện toàn về tổ 

chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, cũng như tổ chức và 
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hoạt của thanh tra nội bộ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó, luận văn đã đưa ra một 

số đề xuất về quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, kiện toàn về mặt tổ 

chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập.  

6. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp luận 

Luận văn dựa trên cơ sở lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối của Đảng và Nhà nước về Nhà nước và Pháp luật, về giáo dục và đào tạo, các 

quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về cải cách 

nền hành chính và công tác thanh tra. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp: Phương pháp này chủ yếu tập trung nghiên 

cứu, tham khảo, phân tích sách, tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, lịch sử để 

làm rõ thêm lý luận về thanh tra, thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phương pháp khảo sát thực tiễn: Để đánh giá thực trạng công tác thanh tra nội 

bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội để đánh giá một cách khách quan trung thực và 

đánh giá tính khả thi của các giải pháp được xây dựng; 

- Nghiên cứu và phân tích thực trạng về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội 

bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội, đưa ra những nhận xét về những ưu điểm, 

hạn chế, những bất cập… trên cơ sở đó đưa ra đề xuất, giải pháp cho phù hợp. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bố cục của luận văn gồm 

03 chương cụ thể như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị 

sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Chương 3: Phương hướng, giải pháp kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả của 

thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

THANH TRA NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO THỦ 

TƢỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 

 

1.1. Quan niệm về thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tƣớng 

Chính phủ quyết định thành lập 

1.1.1.  Khái quát đơn vị sự nghiệp công lập 

Nước ta đã trải qua các giai đoạn giai đoạn phát triển nhận thấy cần bỏ cơ chế tập 

trung và bao cấp cần phải tập chung, nắm giữ cũng như điều tiết những hoạt động 

kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô, không can thiệp quá sâu vào tất cả mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội như trước đây. Sự ra đời của các ĐVSNCL giúp chia sẻ bớt gánh 

nặng với nhà nước trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, góp phần cùng nhà nước 

thực hiện tốt chức năng xã hội của mình. Ngoài chức năng cung cấp dịch vụ công, 

ĐVSNCL còn có chức năng phục vụ quản lý nhà nước. Cũng chính từ sự đa dạng 

của các dịch vụ công và quá trình thu hẹp phạm vi kiểm soát của nhà nước trong 

lĩnh vực này mà nhà nước cần có một tổ chức có thể dễ dàng cho việc quản lý, kiểm 

soát cả về số lượng cũng như chất lượng của các loại hình dịch vụ công.  

Cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước trước đây ĐVSNCL là một 

bộ phận cấu thành quan trọng. Cơ chế tài chính của cơ quan hành chính nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công là cơ bản giống nhau, về kinh phí hành chính trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ, về biên chế và tổ chức hoạt động, trong khi các ĐVSNCL lại có 

những đặc điểm khác biệt với các cơ quan hành chính,  vì vậy một yêu cầu cấp bách 

cần phải thực hiện đó là cải cách và tách chức năng quản lý nhà nước của cơ quan 

hành chính với cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp. 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 kèm 

theo Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra nội dung 

cải cách tổ chức bộ máy trong đó có vấn đề tách chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ, cơ quan ngang bộ đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước với chức năng 

điều hành các tổ chức sự nghiệp công trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ; theo đó, 

tách tổ chức hành chính với tổ chức sự nghiệp công để hoạt động theo các cơ chế 

riêng, phù hợp, có hiệu quả. Trong phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 

hành chính giai đoạn II (2006-2010), Chính phủ vẫn chủ trương cải cách các đơn vị 

sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tách rõ hành chính với sự nghiệp, hoàn thiện thể 
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chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trong tổ chức 

và hoạt động. [10] 

Trong lộ trình cải cách đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 1 năm 2002 về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có 

thu, ngày 25/4/2006 Chính phủ có Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính 

đối với ĐVSNCL. 

Trong Luật Viên chức năm 2010, được quy định tại Khoản 1, Điều 9 “Đơn vị sự 

nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp 

nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.” [26] 

Như vậy ĐVSNCL được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật; là bộ phận cấu 

thành không thể thiếu trong tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội; ĐVSNCL có tư cách pháp nhân, với nhiệm vụ cung 

cấp dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước; Trong ĐVSNCL có lực lượng lao động 

chủ yếu là viên chức, đây là đặc trưng cơ bản của ĐVSNCL để phân biệt với cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức khác… 

ĐVSNCL là bộ phận cấu thành trong cơ cấu cơ quan tổ chức nhà nước nhưng 

không mang tính quyền lực nhà nước, không có chức năng quản lý nhà nước và 

hoàn toàn bình đẳng với các tổ chức, cá nhân trong quan hệ cung cấp dịch vụ công; 

ĐVSNCL được thành lập theo trình tự thủ tục chặt chẽ. 

Luật Viên chức năm 2010 quy định 2 loại ĐVSNCL gồm: Đơn vị được giao 

quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự 

và đơn vị chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, 

tổ chức bộ máy, nhân sự.  

Xét dưới góc độ vị trí pháp lý, ĐVSNCL có thể chia thành 5 loại sau: đơn vị 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; đơn vị thuộc Tổng cục, Cục; đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

Trong đó, ĐVSNCL thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ bao gồm: Các ĐVSNCL được 

quy định tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ (các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về 
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ngành, lĩnh vực; báo; tạp chí; trung tâm thông tin hoặc tin học; trường hoặc trung 

tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; học viện) và các ĐVSNCL 

trong danh sách ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. [21] 

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định nguyên 

tắc chung về thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.  

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 

2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định nguyên tắc chung về thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công 

lập. Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền: Phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập trong phạm vi toàn quốc; Quyết định thành lập, tổ chức 

lại, giải thể ĐVSNCL thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ 

các ĐVSNCL được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); 

ĐVSNCL trực thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; ĐVSNCL thuộc tổ 

chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mà không phải là 

ĐVSNCL; ĐVSNCL thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh; ĐVSNCL thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quyết định thành lập, tổ 

chức lại, giải thể ĐVSNCL theo quy định của luật chuyên ngành. [3] 

Theo đó, trình tự, thủ tục thành lập ĐVSNCL được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sau khi đáp 

ứng các điều kiện: Xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; Phù hợp với quy hoạch 

mạng lưới tổ chức ĐVSNCL đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); Có trụ 

sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; 

nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. 

1.1.2. Quan niệm thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập 

1.1.2.1. Quan niệm chung về thanh tra 

Thanh tra theo tiếng Anh (Inspect) - xuất phát từ gốc Latinh (In - Spectare) có 

nghĩa là “nhìn vào bên trong", chỉ một sự kiểm tra, xem xét từ bên ngoài đối với 

hoạt động của một số đối tượng nhất định. 
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Theo Từ điển tiếng Việt “thanh tra là kiểm soát, xem xét tại chỗ việc làm của địa 

phương, cơ quan, xí nghiệp”. Với nghĩa này, thanh tra bao hàm nghĩa kiểm soát 

nhằm “xem xét và phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định”. Thanh tra 

thường đi kèm với một chủ thể nhất định: “người làm nhiệm vụ thanh tra”, “đoàn 

thanh tra” và “đặt trong phạm vi quyền hành của một chủ thể nhất định”.  

Trong lịch sử của nước ta, tên gọi “Thanh tra” chưa tồn tại qua các thời kỳ 

phong kiến và trong từng thời kỳ khác nhau, quan niệm về thanh tra được thể hiện 

khác nhau theo quy định của pháp luật. Chức năng tương tự như hoạt động thanh tra 

đã hình thành. 

Thời kỳ nhà Lý đã có chức quan “Đại sử đại phu” đặt ra dưới chiều Lý Thái Tổ 

hoặc “Gián Nghị đại phu” như trường hợp Lý Đạo Thành; thời Lý Thái Tông đặt 

thêm chức “Tả hữu phu”… 

Chức năng của cơ quan thanh tra đã hình thành dưới triều đại phong kiến thông 

qua hoạt động của Ngự sử đài (hoặc Đô sát viện). Ngự sử đài được trao nhiệm vụ 

thay mặt vua để xem xét, giải quyết các khiếu kiện của dân và giám sát hoạt động 

của bộ máy quan lại. 

Trong thời kỳ phong kiến chế độ thanh tra tra giám sát hoạt động tương đối độc 

lập. Ví dụ, một quan tri phủ mắc lỗi thì Hiến sát không cần thông qua quan cấp trấn 

(cấp tỉnh) mà có quyền tâu thẳng lên Ngự sử đài hoặc trực tiếp lên Bộ Hình, thậm 

chí lên cả vua. Ngay cả Bộ Lại là bộ có quyền hành cao nhất trong triều đình trong 

việc tuyên bổ, thăng gián, bãi miễn quan lại song nếu thăng bổ không xứng thì Lại 

Khoa vừa có quyền giới thiệu người khác vừa có quyền tố giác theo nguyên tắc lớn 

nhỏ, trong ngoài cùng ràng buộc lẫn nhau. Ngoài ra, triều đình còn có chế độ giám 

sát đặc biệt khác. [31]  

Kể từ khi giành được độc lập năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh số 64/SL ngày 23 tháng 11 năm 1945 

thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, thuật ngữ “thanh tra” xuất hiện. Hoạt động thanh 

tra trong giai đoạn này tập trung vào giám sát hoạt động hành chính. 

Hiến pháp năm 1946 hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa được giao cho một cơ 

quan chuyên trách nào, quyền kiểm soát đối với Chính phủ được giao cho Ban 

Thường vụ của Nghị viện, thuật ngữ “thanh tra” chưa được sử dụng. 

Hiến pháp năm 1959 đã đề cập đến một số nội dung về kiểm tra việc thi hành 

các quyết định quản lí nhà nước. 
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Hiến pháp năm 1980 sử dụng thuật ngữ thanh tra với nội dung là một chức năng 

của cơ quan quản lí nhà nước. 

Pháp lệnh Thanh tra 1990 khảng định hoạt động thanh tra của các tổ chức thanh 

tra được xác định là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lí nhà nước, là một 

phương thức đảm bảo pháp chế tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực 

hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa. [17]  

Trong Hiến pháp năm 1992, khái niệm thanh tra, kiểm tra được thể hiện rõ hơn, 

quy định Chính phủ có nhiệm vụ “tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê 

của Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng 

trong bộ máy Nhà nước; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân”. 

Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Thanh tra nhà 

nước được quy định rõ hơn trong Luật Thanh tra năm 2004, khảng định tầm quan 

trọng của công tác thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

mà Đại hội Đảng IX năm 2001 đề ra. Luật Thanh tra 2004 góp phần khắc phục sự 

hoạt động độc lập của các tổ chức thanh tra chuyên ngành với tổ chức Thanh tra nhà 

nước cấp Bộ đã tồn tại nhiều năm, đã gây ra những khó khăn, trở ngại cho công tác 

quản lý các hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ. 

Hiện nay, Luật Thanh tra năm 2010 quy định: “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.” [23]  

Tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra bộ, 

cơ quan ngang bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra sở; 

Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; và cơ quan được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành. Cơ quan thanh tra nhà nước có vai trò quan trọng 

trong tiến  hành các hoạt động thanh tra mà còn có vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

1.1.2.2. Quan niệm chung về thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính  phủ thành lập  

Thanh tra nội bộ là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do 

pháp luật quy định của nội bộ đơn vị, cơ quan đối với việc thực hiện chính sách 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế  của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trực thuộc nội bộ của đơn vị, cơ quan đó. 
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Thanh tra nội bộ là tổ chức thanh tra được thành lập trong cơ quan không có chức 

năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.   

Hoạt động thanh tra nội bộ là hoạt động thanh tra của tổ chức thanh tra nội bộ, 

của người được phân công làm công tác thanh tra nội bộ trong cơ quan không có 

chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.   

Thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập có thể hiểu là hoạt động thanh tra nội bộ tại đơn vị, giúp Thủ trưởng, 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ thành lập trong công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với mục đích 

nhằm phát hiện sơ hở, sai phạm trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến nghị biện 

pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế 

của đơn vị; giúp đơn vị, tổ chức, cá thực hiện chính sách pháp luật chính sách, pháp 

luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

1.1.3. Đặc điểm thanh tra và đặc điểm của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

1.1.3.1.  Đặc điểm của thanh tra 

Thứ nhất, thanh tra mang tính quyền lực nhà nước  

Thanh tra là một chức năng của quản lí nhà nước, tính quyền lực nhà nước của 

hoạt động thanh tra luôn gắn bó chặt chẽ với quyền uy và phục tùng. Tính quyền lực 

của hoạt động thanh tra thể hiện qua việc ra các quyết định bắt buộc thực hiện đối 

với tất cả các đối tượng bị thanh tra. 

Chủ thể tiến hành thanh tra phải tác động tích cực nhằm thực hiện quyền lực của 

chủ thể quản lý đối với đối tượng quản lý để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. 

Tính quyền lực Nhà nước của hoạt động thanh tra thể hiện rõ khi các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là chủ thể tiến hành thanh tra đều có nhiệm vụ, quyền hạn được xác 

định và khả năng thực hiện những quyền hạn đó. Trong những trường hợp cần thiết 

được phép áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.  

Thứ hai, thanh tra luôn gắn với quản lý nhà nước  

Với tư cách là một chức năng, là một giai đoạn của chu trình quản lý, thanh tra 

gắn liền với quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước không thể tách rời hoạt động 

thanh tra. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước bao gồm 3 mặt thống nhất chặt chẽ 

với nhau: Ban hành quyết định quản lý; tổ chức, phân công, chỉ đạo việc thực hiện 

các quyết định quản lý; kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý. 
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Lênin đã từng nói: “Quản lý đồng thời phải có thanh tra; quản lý thanh tra là một 

chứ không phải là hai”. [20] Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, ở đâu có 

Nhà nước thì ở đó có thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trong mối quan hệ giữa quản lý 

nhà nước và thanh tra thì quản lý Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, chi phối tất cả mọi 

hoạt động của thanh tra. Nhà nước đưa ra chủ trương chính sách, nắm bắt tình hình, 

dự đoán sự phát triển của tình hình; lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện; công 

tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra. Nhà nước quy định thẩm quyền của các cơ quan 

thanh tra, sử dụng thông tin kết quả thanh tra để phục vụ công tác quản lý điều 

hành. Thanh tra chịu sự tác động, chi phối của quản lý nhà nước. Đối tượng quản lý 

nhà nước cũng là đối tượng thanh tra. Quản lý nhà nước sẽ không đạt được hiệu quả 

nếu thiếu thanh tra.  

Thanh tra cũng tác động trở lại quản lý nhà nước, trong quá trình hoạt động thanh 

tra không chỉ phát hiện ra những sai lệch trong quản lý nhà nước mà qua những kết 

luận và kiến nghị của cơ quan thanh tra còn là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà 

nước xem xét lại cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế quản 

lý, chính sách, pháp luật.  

Thứ ba, thanh tra có tính độc lập tương đối  

Tính độc lập tương đối là một trong những đặc điểm của thanh tra, là thuộc tính của 

thanh tra. Đây là quan niệm mang tính tương đối, không nên cho rằng tính độc lập của 

thanh tra là hoàn toàn biệt lập, tách rời quản lý nhà nước. Khi xem xét tính độc lập của 

thanh tra phải xem xét trên cơ sở nó độc lập đến đâu? Độc lập với chủ thể nào? Đối 

tượng nào? Và nó được thể hiện như thế nào? Giới hạn của sự độc lập đó.  

Hoạt động của thanh tra thường được tiến hành bởi cơ quan chuyên trách. Hoạt 

động thanh tra có nhiệm vụ chủ yếu dựa trên cơ sở đánh giá một cách khách quan 

việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước, tổ chức cá 

nhân, khi tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình.   

Chủ thể của thanh tra độc lập với chủ thể quản lý nhà nước trong việc xem xét, 

đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý. Do đó, Trưởng Đoàn thanh tra phải được quyền 

kết luận thanh tra. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 

thanh tra Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra phải độc lập. Việc lệ 

thuộc quá lớn vào Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước sẽ làm cho hoạt động thanh 

tra khó có thể bảo đảm tính chính xác, khách quan, dân chủ và kịp thời. 

Chủ thể thanh tra phải tương đối độc lập với các cơ quan nhà nước khác như: cơ 

quan Công an, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức hữu quan. Trong hoạt động thanh 
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tra, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thanh tra có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong việc điều tra, khởi tố hành vi vi phạm 

pháp luật hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phòng ngừa, phát 

hiện vi phạm pháp luật, các hành vi tham nhũng. Trong mối quan hệ này, cơ quan 

thanh tra độc lập trong kiến nghị của mình và bảo đảm các cơ quan nhà nước khác 

không được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.  

Chủ thể thanh tra độc lập với đối tượng thanh tra. Đối tượng thanh tra là cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước 

cùng cấp (thanh tra hành chính). Trong trường hợp này, cơ quan thanh tra và đối 

tượng thanh tra đều là cơ quan ngang cấp, ngang quyền, không phụ thuộc với nhau 

về mặt tổ chức nhưng theo quy định của pháp luật, trong phạm vi liên quan đến sự 

quản lý bên này có những quyền hạn nhất định đối với bên kia. Cho nên, giữa cơ 

quan thanh tra và đối tượng thanh tra có thể phát sinh các mối quan hệ trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước. Vì vậy, trong thực tế cơ quan thanh tra gặp những trường 

hợp “khó xử” trong việc xem xét, đánh giá và kiến nghị xử lý đối với đối tượng 

thanh tra. Chẳng hạn, Thanh tra tỉnh thanh tra đối với Sở tài chính trong việc chấp 

hành pháp luật về tài chính (thanh tra hành chính), trong khi đó Thanh tra tỉnh cũng 

là đối tượng thanh tra của Thanh tra sở tài chính (thanh tra chuyên ngành). Tính 

khách quan, chính xác trong hoạt động thanh tra sẽ không được đảm bảo bởi mối 

quan hệ trên, chính vì vậy, khi thanh tra, cơ quan thanh tra căn cứ vào các văn bản 

pháp luật thanh tra để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Ngoài ra, tính độc lập trong hoạt động thanh tra còn thể hiện ở chính sự độc lập 

của cơ quan thanh tra trong việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình; khi ra các 

quyết định, phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình trong hoạt động thanh 

tra; với các cuộc thanh tra theo thẩm quyền hoặc theo chương trình, kế hoạch đã 

được phê duyệt tự mình tổ chức ; độc lập trong việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ 

thanh tra; về tài chính, vật chất, phương tiện và các điều kiện khác, không bị phụ 

thuộc vào đối tượng thanh tra về nới ăn, ở, phương tiện đi lại… [35] 

Tính độc lập của thanh tra gắn với hoạt động thanh tra và chỉ mang tính chất 

tương đối, nó khác với hoạt động của tòa án trong xét xử, Viện kiểm sát…Vì thanh 

tra khi xem xét mọi việc không chỉ căn cứ vào tính hợp pháp mà còn xem xét vào 

tính hợp lý. Trong hoạt động thanh tra ngoài việc căn cứ vào pháp luật, chính sách 

hiện hành còn phải xuất phát từ thực tế cuộc sống, xem xét sự vật hiện tượng, dựa 

vào quan điểm khoa học, khách quan và cả về lịch sử. 
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Như vậy cho thấy, tính độc lập của thanh tra không đồng nghĩa với sự cô lập, 

tách rời mà hoạt động thanh tra luôn hòa quyện trong trật tự pháp chế thống nhất 

với các thuộc tính quyền lực nhà nước và gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước. 

Tính độc lập của hoạt động thanh tra chỉ là tương đối, bởi vì trong hoạt động thanh 

tra, các cơ quan thanh tra phải căn cứ vào pháp luật và chính sách hiện hành, đồng 

thời phải xuất phát từ thực tế cuộc sống. Do vậy, tính độc lập của thanh tra ở đây 

cần được hiểu là tính độc lập của hoạt động thanh tra nói chung và độc lập về 

nguyên tắc hoạt động nói riêng. 

Tính độc lập tương đối của quá trình thanh tra được thể hiện trên các điểm sau: 

 Hoạt động thanh tra chỉ tuân theo pháp luật. 

 Cơ quan thanh tra tự tổ chức các cuộc thanh tra theo thẩm quyền đã được pháp 

luật quy định. 

 Trên cơ sở các kết quả thanh tra, cơ quan thanh tra ra các kết luận kiến nghị, 

quyết định xử lí theo các quy định của pháp luật về thanh tra, phải chịu trách nhiệm 

về quyết định thanh tra của mình. 

Thứ tư, thanh tra mang tính khách quan 

Xuất phát từ bản chất của thanh tra là xem xét đánh giá việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích đưa ra các kết 

luận từ đó có những kiến nghị phù hợp nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm và bảo vệ 

lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mọi hoạt động của 

thanh tra phải dựa trên cơ sở pháp luật và phải tuân theo pháp luật. 

Hoạt động thanh tra mang tính khách quan thể hiện trong việc xem xét, đánh giá 

đối tượng, nội dung thanh tra đúng thực tế, không suy diễn, thể hiện ở sự minh bạch 

và công bằng. Khi tiến hành hoạt động thanh tra gắn với quản lý nhà nước, và hoạt 

động quản lý và quản lý nhà nước luôn gắn với công tác kiểm tra, khi xem thanh tra 

như một loại hình kiểm tra tức là chúng ta đã xác định được tính tất yếu của nó. Tất 

cả những nhận định đánh giá trong quá trình thanh tra và đưa ra kết luận thanh tra 

phải dựa trên cơ sở chứng cứ có thật trên thực tế, không mang tính chủ quan.  

1.1.3.2. Đặc điểm của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp do công lập do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập 

Thứ nhất, Thanh tra nội bộ được thành lập trong nội bộ đơn vị không mang chức 

năng quản lý nhà nước. Tổ chức thanh tra và hoạt động thanh tra của các đơn vị trực 

thuộc chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh 
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nghiệp. Tính độc lập tương đối của tổ chức thanh tra nội bộ ít được đề cập đến và 

thực tế phụ thuộc rất nhiều vào thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập.  

Các đơn vị sự nghiệp được các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội thành lập theo trình tự, thủ tục chặt chẽ và là bộ phận cấu thành 

trong cơ cấu tổ chức cơ quan nhà nước nhưng không mang quyền lực nhà nước, 

không có chức năng quản lý nhà nước như: Xây dựng thể chế, thanh tra, xử lý vi 

phạm hành chính… Các đơn vị sự nghiệp công lập bình đẳng với các tổ chức, cá 

nhân trong quan hệ cung cấp dịch vụ công. 

Thứ hai, Tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng giúp người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm 

vụ được giao đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuộc quyền 

quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Người đứng đầu tổ 

chức thanh tra nội bộ còn đóng vai trò tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng đơn vị. 

Người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch hoạt động thanh tra phù hợp với tình hình 

thực tiễn, điều kiện cụ thể cho phép của đơn vị và có tính khả thi. 

Hoạt động thanh tra nội bộ do Đoàn thanh tra hoặc cán bộ làm công tác thanh tra 

nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

tiến hành theo quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và chịu sự chỉ đạo của thủ 

trưởng đơn vị. 

Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra, người ra 

quyết định thanh tra, phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu 

trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị, trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. 

Thứ ba, hoạt động thanh tra và kiểm tra luôn gắn liền với nhau. 

Thứ tư, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống 

tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Thứ năm, hoạt động thanh tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành 

vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy 

định pháp luật; góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp 

luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; 

không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng 

thanh tra. 
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1.2. Thẩm quyền, nội dung, hình thức, đối tƣợng, trình tự thủ tục thanh tra 

nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định 

thành lập 

1.2.1. Địa vị pháp lý và thẩm quyền thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

* Địa vị pháp lý 

Hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định riêng về tổ chức và hoạt động 

của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định  thành lập. Thực tế tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được tổ chức và hoạt động áp dụng theo 

quy định của Luật Thanh tra 2010; Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2010. 

Thủ trưởng (người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn được 

giao, thành lập tổ chức thanh tra cấp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, ban 

hành văn bản quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động thanh tra; tổ chức, chỉ đạo 

công tác thanh tra trong toàn đơn vị; xử lý các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của 

Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và của thanh tra các cấp trực thuộc đơn vị. 

Đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

thuộc quyền quản lý trực tiếp của đơn vị . 

Tùy theo quy mô, phạm vi, chức năng nhiệm vụ có thể thành lập Phòng hoặc Ban 

thanh tra nội bộ gọi chung là Ban thanh tra hoặc bố trí viên chức, người lao động làm 

nhiệm vụ thanh tra nội bộ. Việc thành lập hoặc hoặc bố trí người chuyên trách làm 

công tác thanh tra nội bộ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định. 

*  Thẩm quyền 

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công 

lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thực hiện theo Luật thanh tra năm 

2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ theo quy định riêng của chính phủ  

cụ thể từng đơn vị cụ thể; Thực hiện theo quy chế về tổ chức và hoạt động của từng 

đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập,  

Đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập phải 

hoạt động theo nguyên tắc:  
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Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành, theo phạm vi chức năng, thẩm 

quyền được giao trong thực hiện quy chế về tổ chức và hoạt động của từng đơn vị 

sự nghiệp công lập Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ban hành và chấp 

hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

Đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức 

thanh tra, kiểm tra trong nội bộ về việc thực hiện chính sách, pháp luật và quy chế, 

quy địnhTổ chức các hoạt động chung của đơn vị, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Hoạt động của tổ chức thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập phải tuân theo các quy định của pháp luật, quy chế 

của đơn vị, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp 

thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân đang 

thuộc đối tượng thanh tra. 

Thứ nhất,  nhiệm vụ của các tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập như sau: 

- Trong công tác thanh tra 

+ Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực thanh tra, xây dựng cơ sở 

dữ liệu thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do thủ tướng chính phủ quyết định 

thành lập; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực 

thanh tra và xây dựng cơ sở dữ liệu thanh tra của đơn vị. 

+ Nghiên cứu, đề suất và áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thanh tra sau khi được thủ trưởng đơn vị đồng ý.  

+ Đề suất kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát 

triển đủ cán bộ làm công tác thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

+ Thực hiện thanh tra đối với các đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ 

tướng Chính phủ ký quyết định thành lập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật 

của nhà nước, quy chế, quy định của đơn vị. 

+ Có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị trực thuộc thực hiện các 

quy định của đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 

lập cũng như các quy định của nhà nước về tổ chức, hoạt động thanh tra.  

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra với thủ trưởng đơn vị; 

kiến nghị thủ trưởng đơn vị giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra. 
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+ Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra đã được thủ trưởng đơn vị đơn 

vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phê duyệt. Tổ 

chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. 

- Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

+ Có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, phòng ban chức năng chuẩn bị nội dung, 

tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân, tham gia tiếp công 

dân theo các quy định của Luật tiếp công dân, tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị để đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, 

thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp 

luật; đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công 

dân. Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của đơn vị.  

+ Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập về các nội dung liên quan đến giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng đơn vị, các 

khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng đơn vị trực thuộc đã giải quyết, nhưng các đương sự 

liên quan còn khiếu lại hoặc phát hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị thực 

hiện không đúng quy định. 

- Trong phòng, chống tham nhũng 

+ Thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức 

trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

+ Thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nhằm 

phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; tập trung vào những  

lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như: tài chính - ngân 

sách, mua sắm công… qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm. 

Ngoài những nhiệm vụ trên tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công 

lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập còn phải thực hiện các nhiệm vụ 

khác do thủ trưởng đơn vị giao. Phối hợp với phòng, các đơn vị trực thuộc, các ban 

chức năng, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của đơn vị 

sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, các kết luận, chỉ 

đạo của thủ trưởng đơn vị. Phối hợp với các phòng/Ban Tổ chức cán bộ triển khai 

quyết định sau thanh tra về thi hành kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức người lao 

động trong đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tướng Chính phủ quy định thành lập. 
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Thứ hai, quyền hạn trong hoạt động thanh tra của các tổ chức thanh tra nội bộ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập như sau: 

- Yêu cầu các bộ phận liên quan cử người phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra; 

yêu cầu tổ chức cá nhân, đoàn thể có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ 

cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra nội bộ. 

- Yêu cầu các đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, giải trình 

bằng văn bản, trả lời những chất vấn của thanh tra. 

- Đề nghị người ra quyết định thanh tra hoặc thủ trưởng đơn vị cho phép niêm 

phong tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra hoặc tùy theo mức độ và tính chất vụ 

việc có thể đề nghị thủ trưởng đơn vị ra quyết định tạm giữ tài sản đã giao, thu hồi 

giấy phép đã cấp hoặc có các biện pháp xử lý khác. 

- Đề nghị thủ trưởng đơn vị cùng cấp, thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc người có 

trách nhiệm tạm hoãn thi hành quyết định kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc 

thuyên chuyển công tác đối với người đang cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc 

đang là đối tượng thanh tra, nếu xét thấy việc thi hành ngay quyết định có thể gây 

trở ngại cho công tác thanh tra. 

- Kiến nghị với thủ trưởng đơn vị cung cấp, thủ trưởng đơn vị trực thuộc, người 

có trách nhiệm áp dụng các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động cố ý cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động thanh tra. 

Ngoài các quyền hạn cụ thể trên, tổ chức thanh tra trong nội bộ đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập còn có các quyền hạn khác 

theo quy định của pháp luật về thanh tra; các quy chế, quy định riêng của từng đơn 

vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

1.2.2. Đối tượng, nội dung thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

* Đối tượng thanh tra 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra, theo đó đối tượng thanh tra có 

quyền và nghĩa vụ sau:  

- Đối tượng thanh tra phải thực hiện đúng các yêu cầu của thanh tra, chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; được quyền giải 

trình trong quá trình thanh tra; nhận kết luận hoặc quyết định giải quyết vụ việc. 

Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng kết luận của thanh tra trái pháp luật, 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đối tượng thanh tra được quyền 



22 

khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ giải quyết đối tượng thanh tra 

phải thực hiện yêu cầu, kết luận của thanh tra. 

-  Đối tượng thanh tra phải chấp hành quyết định thanh tra. Cung cấp kịp thời, 

đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu 

cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn 

thanh tra, người được giao nhiệm vụ thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. Đối tượng 

thanh tra thực hiện yêu cầu, kết luận thanh tra, quyết định về thanh tra.  

- Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung thanh tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của người ra quyết định 

thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra, người 

được giao nhiệm vụ thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của những thông tin, tài liệu đã cung cấp; có quyền và trách nhiệm khác theo quy 

định của pháp luật. 

* Nội dung thanh tra  

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; 

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực thanh tra và xây dựng cơ sở 

dữ liệu về thanh tra trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực thanh 

tra và xây dựng cơ sở dữ liệu thanh tra của đơn vị trực thuộc;  

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 

về thanh tra; 

- Tiến hành các cuộc thanh tra theo quyết định của người đứng đầu cơ quan hoặc 

tiến hành các cuộc thanh tra khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủy 

quyền cho Trưởng ban thanh tra ra quyết định. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho Ban thanh tra, người làm nhiệm vụ thanh 

tra của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
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- Thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

+ Thực hiện việc tiếp công dân theo sự phân công của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp; 

+ Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo khi được giao; 

+ Quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan.  

- Tổ chức công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp giao. 

1.2.3. Hình thức và trình tự thủ tục hoạt động của tổ chức thanh tra nội bộ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định  thành lập 

* Hình thức thanh tra  

Hoạt động thanh tra nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định thành lập được thực hiện theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất. 

- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được người đứng đầu 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phê duyệt 

hàng năm; Căn cứ kế hoạch thanh tra đã phê duyệt Phòng/Ban thanh tra hoặc cán bộ 

chuyên trách công tác thanh tra nội bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra và dự 

thảo quyết định thanh tra trình người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước ban hành.  

- Thanh tra đột xuất được tiến hành theo quyết định của người đứng đầu cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khi phát hiện có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu của 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

* Trình tự thủ tục thanh tra  

• Trình tự thực hiện một cuộc thanh tra theo quyết định thành lập đoàn thanh tra 

Trình tự thủ tục thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập được thực hiện đầy đủ và bám sát quy định tại Thông tư số 

05/2014/TT-TTCP  ngày 16 tháng 10 năm 2014 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.  

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra gồm 03 bước: chuẩn bị thanh tra, tiến 

hành thanh tra và kết thúc thanh tra.  
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Bước 1: Chuẩn bị thanh tra: 

- Trước khi ban hành quyết định thanh tra, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng 

đơn vị chỉ đạo việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để phục vụ cho việc 

ban hành quyết định thanh tra. Cử viên chức hoặc cán bộ làm công tác thanh tra nội 

bộ hoặc tổ công tác thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình. Đầu tiên phải tiếp 

xúc, tìm hiểụ để nắm bắt tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra. Tìm hiểu rõ 

mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra. Người được giao nắm tình hình phải 

làm biên bản báo cáo kết quả nắm tình hình. Thời gian thực hiện nắm tình hình 

không quá 15 ngày làm việc. 

- Ban hành Quyết định thanh tra: Theo quy định tại Điều 38 Luật thanh tra 2010 

và Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thanh tra và chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra 

(hoặc Tổ thanh tra) xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra.  

- Dự thảo kế hoạch thanh tra: Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành 

thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm  2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thanh tra (sau đây gọi chung là Nghị định số 86/2011/NĐ-CP). 

Kế hoạch thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng và trình 

người ra quyết định thanh tra phê duyệt. 

- Phổ biến kế hoạch thanh tra: Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để 

phổ biến và phân công nhiệm vụ cho các tổ, các thành viên Đoàn thanh tra; thảo luận về 

phương pháp tiến hành thanh tra; sự phối hợp giữa các tổ, nhóm, các thành viên Đoàn 

thanh tra. Sau đó Tổ trưởng, thành viên Đoàn thanh tra phải xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ được phân công và báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra. Khi cần thiết Trưởng 

đoàn thanh tra tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Đoàn thanh tra. 

- Xây dựng đề cương báo cáo: Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành 

thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì cùng thành viên Đoàn thanh 

tra xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.Trưởng đoàn thanh tra 

có văn bản gửi đối tượng thanh tra (kèm theo đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 05 

ngày trước khi công bố quyết định thanh tra; văn bản yêu cầu phải nêu rõ cách thức 

báo cáo, thời gian nộp báo cáo. 

- Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra: Trưởng đoàn thanh tra có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra về việc công bố quyết định 

thanh tra. Trong thông báo ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham dự 

buổi công bố quyết định thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra gửi văn bản thông báo 
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về việc công bố quyết định thanh tra, quyết định thanh tra và đề cương yêu cầu báo 

cáo thanh tra cho đối tượng thanh tra. 

Bước 2: Tiến hành thanh tra 

+ Công bố quyết định thanh tra: chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định 

thanh tra, công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra do Trưởng đoàn 

thanh tra chịu trách nhiệm.  

Thành phần tham dự bao gồm: đối tượng thanh tra và các thành phần khác do 

người ra quyết định thanh tra quyết định trên cơ sở báo cáo của Trưởng đoàn thanh 

tra; Buổi công bố quyết định thanh tra do Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì. Việc công 

bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản họp công bố quyết 

định thanh tra được ký giữa Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

cá nhân là đối tượng thanh tra. 

- Thu thập thông tin tài liệu: Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra 

yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương; đồng thời yêu cầu đối tượng 

thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung thanh tra.  

Thông tin, tài liệu được giao nhận phải lập thành biên bản; việc quản lý, khai 

thác, sử dụng thông tin, tài liệu thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thanh tra và pháp luật khác có liên quan; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn 

thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được để làm 

rõ nội dung thanh tra; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công; 

yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình về những vấn đề chưa 

rõ; trường hợp cần phải tiến hành làm việc, kiểm tra, xác minh để việc đánh giá bảo 

đảm tính khách quan, chính xác thì thành viên Đoàn thanh tra báo cáo Trưởng đoàn 

thanh tra xem xét, quyết định. [30] 

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu hoặc làm rõ những vấn 

đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết 

định thanh tra mời đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có 

liên quan đến làm việc.  

- Nghiên cứu, phân tích, xem xét, xử lý thông tin và tài liệu để phát hiện những 

vấn đề có mâu thuẫn; đồng thời làm rõ bản chất, những nguyên nhân và trách nhiệm 

của tập thể, cá nhân đối với từng thiếu sót, sai phạm.  
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- Lập biên bản làm việc: Kết quả làm việc liên quan đến nội dung thanh tra phải 

được lập thành biên bản làm việc. 

Bước 3: Kết thúc thanh tra  

- Công bố kết thúc thanh tra, xây dựng và ký kết luận thanh tra: Sau khi nhận 

được báo cáo kết quả thanh tra, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người ra quyết 

định thanh tra phải ra kết luận thanh tra và chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra chủ trì 

xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra. 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm hoàn chỉnh kết luận thanh tra để người ra 

quyết định thanh tra ký ban hành. 

- Công bố kết luận thanh tra: Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ 

chức việc công bố và gửi kết luận thanh tra cho đối tượng liên quan và có thể ủy 

quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra.  

- Công khai kết luận thanh tra 

Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước.  

Kể từ ngày ký kết luận thanh tra, thời điểm công khai thực hiện trong thời hạn 10 

ngày làm việc,   

Thực hiện công khai theo hình thức: Công bố kết luận thanh tra tại cuộc họp với 

thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện 

đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Công khai kết luận thanh tra còn phải được thực hiện theo một trong hai hình 

thức sau (ngoài việc công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp): thực hiện ít 

nhất 5 ngày liên tục đưa lên trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện thanh tra 

hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, cá nhân là đối tượng thanh tra (ít nhất 

là 15 ngày liên tục). 

- Lưu trữ hồ sơ thanh tra: Thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ của 

Nhà nước và Quy định hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Cính phủ quyết định thành lập.  

Sau khi có kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp đoàn thanh tra 

để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của đoàn.  

Thủ trưởng đơn vị cấp ra kết luận thanh tra chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho 

các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết 

luận thanh tra. 

• Trình tự thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra  

- Xác định căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo từng năm (theo 

năm học đối với Đại học quốc gia) 
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+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Trưởng Ban Thanh tra có trách nhiệm thu thập 

các thông tin trong phạm vi quản lý, điều hành của đơn vị làm căn cứ để xây dựng 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra. 

Trưởng Ban Thanh tra hoặc Trợ lý thanh tra đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc 

có trách nhiệm thu thập các thông tin liên quan trong phạm vi quản lý, điều hành 

của thủ trưởng đơn vị cùng cấp để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra. 

+ Nguồn thông tin để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra đã được phê duyệt của tổ chức thanh tra cấp trên; Quy định, chỉ đạo, yêu cầu của 

thủ trưởng đơn vị; Kế hoạch nhiệm vụ theo năm của đơn vị; Các nguồn thông tin có 

liên quan khác.  

+ Lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Trưởng Ban Thanh tra, hoặc Trợ 

lý thanh tra đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và trình thủ trưởng đơn vị 

cùng cấp phê duyệt. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra có được điều chỉnh hay không do 

thủ trưởng đơn vị xem xét và quyết định. 

-  Những yêu cầu chung về nội dung, hình thức của kế hoạch thanh tra, kiểm tra: 

bám sát các lĩnh vực hoạt động, kế hoạch nhiệm vụ trong năm, nhiệm vụ trọng tâm 

của đơn vị, hàng năm cần xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng nội dung, nhiệm vụ 

cụ thể, xác định rõ sản phẩm, tiêu chí đánh giá; đơn vị (bộ phận) chủ trì, phối hợp; 

thời gian bắt đầu, kết thúc; giải pháp thực hiện; được trình bày theo mẫu thống nhất 

trong toàn đơn vị. 

-  Nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra cần thể hiện được các lĩnh vực chủ yếu 

như sau:  

+ Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thanh tra;  

+ Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cụ thể theo kế hoạch nhiệm vụ 

năm, lĩnh vực hoạt động của đơn vị;  

+ Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;  

+ Công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra; 

+ Các nội dung khác (tuỳ thuộc vào đặc thù và yêu cầu quản lý của đơn vị). 

- Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra theo từng năm, thủ trưởng đơn vị trực thuộc phê duyệt kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm học của tổ chức thanh tra đơn vị trực thuộc. 

- Chế độ báo cáo, lưu trữ, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Công tác văn thư 

của đơn vị, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học phải được lưu trữ tại bộ phận thanh 

tra của đơn vị. Tuân thủ theo quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra  



28 

+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Người đứng đầu tổ chức thanh tra chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được thủ trưởng đơn vị 

cùng cấp phê duyệt theo đúng nội dung, thời gian, yêu cầu đã xác định trong kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện các 

công việc . 

+ Hình thức, phương pháp thực hiện: theo các hình thức như hoạt động thường 

xuyên theo chương trình công tác của tổ chức thanh tra hoặc quyết định thanh tra, 

kiểm tra theo từng nội dung cụ thể. 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo chương trình công tác của tổ 

chức thanh tra được tiến hành thông qua các phương thức: Tổ chức các buổi làm 

việc trực tiếp tại đơn vị, bộ phận liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; Yêu 

cầu tổ chức thanh tra cấp dưới thực hiện thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả 

thanh tra, kiểm tra; Tổng hợp, phân tích nội dung báo cáo, giải trình của đối tượng 

thanh tra, kết quả thanh tra, kiểm tra đã có của tổ chức thanh tra trong hệ thống hoặc 

của các bộ phận chức năng có liên quan.  

Hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quyết định thành lập đoàn thanh tra được 

thực hiện theo quy trình thực hiện một cuộc thanh tra. 

Người đứng đầu tổ chức thanh tra tổ chức biên soạn, báo cáo kết quả thanh tra, 

kiểm tra với thủ trưởng đơn vị cùng cấp khi kết thúc mỗi nhiệm vụ thanh tra. 

- Chế độ báo cáo 

+ Báo cáo định kỳ: Người đứng đầu tổ chức thanh tra báo cáo thủ trưởng cùng 

cấp về tiến độ, tình hình thực hiện, kết quả thực hiện từng nội dung thanh tra, kiểm 

tra theo chế độ giao ban, báo cáo của đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra. 

Báo cáo sơ kết, tổng kết phải bám sát kế hoạch công tác thanh tra đã được phê 

duyệt, nêu rõ các biện pháp đã thực hiện, kết quả theo chỉ tiêu đã đăng ký, chỉ ra 

những thành tựu nổi bật, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những bài học 

kinh nghiệm, kiến nghị và đề xuất (nếu có). 

+ Báo cáo đột xuất: Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu thủ trưởng 

đơn vị, tổ chức thanh tra cấp trên hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

+ Báo cáo nhanh khi có những tình huống, vấn đề mới phát sinh, vụ việc sai 

phạm ại đơn vị. 

1.3. Yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị 

sự nghiệp công lập do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định thành lập  

1.3.1. Việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
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Thanh tra nội bộ là tổ chức thanh tra được thành lập trong cơ quan không có 

chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 

Hoạt động thanh tra nội bộ là hoạt động thanh tra của tổ chức thanh tra nội bộ, của 

người được phân công làm công tác thanh tra nội bộ. Tổ chức thanh tra nội bộ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được thành 

lập có chức năng giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thanh tra 

kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuộc quyền quản lý của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. Dưới sự lãnh đạo điều hành của thủ trưởng đơn vị, 

người đứng đầu đơn vị, tổ chức thanh tra nội bộ còn đóng vai trò tham mưu, giúp 

việc cho thủ trưởng đơn vị. Hoạt động thanh tra mang tính chất thực thi nhiệm vụ 

quyền hạn của của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập.  

Tổ chức Thanh tra nội bộ trong đơn vị hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt 

động của thủ trưởng đơn vị ký ban hành quy định về tổ chức và hoạt động bao gồm 

toàn bộ: tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin 

báo cáo và thanh tra kiểm tra. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý kịp thời kết 

luận, kiến nghị thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết 

định của mình.  

Tổ chức thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập thông qua nhiệm vụ của mình thực hiện công tác thanh tra với vai trò là tổ 

chức chuyên môn có chức tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng đơn vị về công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, giúp việc giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 

nhũng, do thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập hoặc giải thể. 

Thông qua nhiệm vụ của mình tổ chức thanh tra như xây dựng các văn bản về 

lĩnh vực thanh tra; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các văn bản quản lý về 

thanh tra; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thanh tra; đề xuất kế hoạch về kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý, 

đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong đơn vị. 

Thực hiện thanh tra đối với đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm ta các đơn vị trực 

thuốc thực hiện các quy định của Nhà nước, của đơn vị về tổ chức và hoạt động 

thanh tra, thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với thủ trưởng đơn vị về các nội 

dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng 

đơn vị trực thuộc đã giải quyết, nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị trực thuộc thực hiện không đúng quy định; 
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thường trực tiếp công dân; phối hợp với đơn vị khác theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị, các kết luận, chỉ đạo của thủ trưởng 

đơn vị; thực hiện nhiệm vụ triển khai quyết định sau thanh tra về thi hành kỷ luật 

cán bộ, viên chức trong đơn vị. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ 

trưởng đơn vị giao. 

Vị thế của người đứng đầu cơ quan thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập còn hạn chế so với nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. Vị thế của người đứng đầu cơ quan thanh tra cũng chỉ tương tự như 

người đứng đầu cơ quan là đối tượng thanh tra cũng gây ra những khó khăn trong 

quá trình thanh tra và kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra. 

1.3.2.  Việc cải cách hành chính  

Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của 

các cấp, các nghành nói chung và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nói riêng. Tuy nhiên, công tác 

cải cách hành chính còn bộc lộ những hạn chế như: chậm đổi mới lề lối, phương pháp 

làm việc; việc khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả còn thấp, nhất là cải 

cách thủ tục hành chính vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 

nhu cầu của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, thủ tục hành chính và tính 

công khai minh bạch về thủ tục hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết chưa cao, còn gây 

khó khăn, chậm trễ… Yêu cầu cải cách hành chính hiện nay đưa ra yêu cầu về: Cải 

cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.  

Xuất phát từ yêu cầu trên, để tăng cường công tác thanh tra trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập về công tác bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng viên chức, tăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; đánh giá hồ sơ cán bộ, viên chức đảm bảo đúng quy trình, 

thủ tục theo quy định hiện hành để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Điều 

đó đặt ra yêu cầu rất lớn đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm ta nội bộ, thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị nhằm phát hiện, kịp 

thời chấn chỉnh những sai sót. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện kịp thời 

những vấn đề còn tồn tại, báo cáo thủ trưởng đơn vị để có những chỉ đạo kịp thời 

giúp các đơn vị khắc phục.  

1.3.3. Thực tiễn công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong trong đơn 

vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
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Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính 

sách, pháp luật để 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 đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Hoạt động thanh tra được coi là khâu không thể thiếu trong quản lý nhà nước 

nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý. Thanh tra được coi là tai 

mắt của các cấp lãnh đạo, quản lý và được tổ chức thành một hệ thống từ Trung 

ương đến địa phương. Hoạt động thanh tra là một phương thức quan trọng để thực 

hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, Hoạt động thanh tra giúp phòng ngừa, 

phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

Với chức năng là tiến hành các cuộc thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 

cũng phát hiện vi phạm nhằm đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm 

vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; thực hiện nhiệm vụ giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, các cơ quan thanh tra đã thể hiện vai trò 

của mình như một công cụ không thể thiếu của nhà nước trong cuộc đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng hiện nay.  

Thanh tra là phương thức phát hiện nhanh chóng các vụ việc tham nhũng. Do 

tính chất hoạt động của mình, thông qua hoạt động thanh tra mà các cơ quan thanh 

tra có điều kiện phát hiện sớm các biểu hiện tham nhũng, kịp thời kiến nghị các biện 

pháp ngăn chặn. Một trong những hoạt động giúp phát hiện hành vi tham nhũng đó 

là thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức. Thanh 

tra hoàn toàn có thể phát hiện sớm những dấu hiệu tham nhũng từ khi chưa có biểu 

hiện ra bên ngoài để từ đó có những biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời. 

Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan thanh tra còn 

thể hiện vai trò “dự báo”, phát hiện những sơ hở, khiếm khuyết trong cơ chế, chính 

sách làm phát sinh tham nhũng. Những sơ hở trong cơ chế, chính sách đó có thể 

chưa làm phát sinh hành vi tham nhũng nhưng nếu không có sự cảnh báo kịp thời 

thì rất có thể trong thời gian sau, nó sẽ bị lợi dụng để tham nhũng. [16] 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện 

ra những thiếu sót, hạn chế của chủ thể tham gia hoạt động nội bộ, từ đó chấn chỉnh 

những sai phạm trong quá trình quản lý, phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm 

pháp luật. Thông qua kết quả thanh tra nội bộ góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị, qua đó cũng góp phần tăng 

cường pháp chế trong công tác quản lý.                               
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Tiểu kết chƣơng  

Tổng quan tình hình nghiên cứu trên cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động thanh 

tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập luận văn đã làm sáng tỏ những nội dung sau:  

Thứ nhất, quan niệm chung về thanh tra và thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công 

lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có thể hiểu là hoạt 

động thanh tra nội bộ tại đơn vị, giúp Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập do Chính phủ thành lập trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng với mục đích nhằm phát hiện sơ hở, sai phạm 

trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, 

phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; giúp đơn vị, tổ 

chức, cá thực hiện chính sách pháp luật chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, đặc điểm thanh tra và đặc điểm của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

Thứ ba, thẩm quyền, nội dung, hình thức, đối tượng, trình tự thủ tục thanh tra nội 

bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

Thứ tư, Yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị 

sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: việc thực thi 

nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định thành lập, việc cải cách hành chính, thực tiễn công tác phòng ngừa, 

phát hiện, xử lý vi phạm trong trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định thành lập. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NỘI BỘ 

TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

2.1. Khái quát địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

2.1.1. Địa vị pháp lý  

Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National 

University, Hanoi; viết tắt là VNU) được thành lập theo Nghị định số 97/ CP ngày 

10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 03 trường đại 

học lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm 

Ngoại ngữ Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức bước vào hoạt động theo 

Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/9/1994. [34] 

Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động theo mô hình đại học đa nghành, đa lĩnh 

vực có quy mô lớn, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài 

khoa học, công nghệ cho đất nước. Ngày 01 tháng 02 năm 2001, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 07/2001/NĐ-CP về Đại học quốc gia.  

Ngày 12 tháng 02 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

16/2001/QĐ-TTg ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia, 

khẳng định và tăng cường hơn nữa quyền tự chủ của các Đại học Quốc gia trong 

nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, tổ 

chức cán bộ, kế hoạch - tài chính và hợp tác quốc tế. 

Năm 2012, một dấu mốc quan trọng khảng định địa vị pháp lý của Đại học Quốc  

gia Hà Nội khi Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội ban hành. Luật Giáo dục Đại 

học năm 2012 gồm 12 chương, 73 điều quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt 

động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại 

học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý 

nhà nước về giáo dục đại học. [33]Nghị định số 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc 

gia ban hành ngày 17/11/2013 (thay thế cho Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 

01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia). Ngày 26/3/2014 Quyết định số 

26/2014/QĐ-TTG Của Thủ Tướng Chính phủ ban hành về Quy chế về Tổ chức và 

hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên được ban 

hành  thể hiện rõ quan điểm đổi mới về Đại học quốc gia của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập. 

Như vậy, Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ 

Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 

tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ 
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ban hành Nghị định số 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia, trong đó có quy định 

rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội 

                                   SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI 

HỌC 

QUỐC 

GIA 

 HÀ 

NỘI 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG 

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO TRÍ THỨC VÀ HỖ TRỢ KHỞI  

NGHIỆP 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ VIỆN 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN 

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH 

VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN 

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ 

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH 

KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

KHOA QUỐC TẾ 

KHOA LUẬT 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐHQGHN 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT  VÀ THỂ THAO 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TẠP CHÍ KHOA HỌC 

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA 
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2.1.2. Chức năng 

Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí và chức năng sau:  

-  Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các 

trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên 

môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; là 

trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất 

lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. 

- Đại học quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản 

riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch. 

- Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo 

dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học và công nghệ, của các 

bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở trong 

lĩnh vực được phân công theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật. 

2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Đại học quốc gia. 

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo quy 

định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học; chuyển giao tri thức và 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội 

nhập quốc tế. 

- Quản lý, điều hành, sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất dùng 

chung trong Đại học quốc gia, bảo đảm tính hữu cơ, đồng bộ và hiệu quả; huy động 

nguồn lực của xã hội để xây dựng Đại học quốc gia thành cơ sở giáo dục đại học 

từng bước đạt chuẩn quốc tế, khu vực. 

- Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học nhằm góp phần xây dựng các định 

hướng, chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước; đề xuất và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm 

quốc gia theo quy định. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành có liên quan theo quy định; 

chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định. 
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- Được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy theo Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và có cơ chế tài chính 

đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

- Được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, ngoài danh mục các 

ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và 

thực hiện trên cơ sở có đủ các điều kiện theo quy định; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo theo dõi, kiểm tra. 

- Được phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại Đại học quốc gia theo quy định của pháp luật. 

- Được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khi cần thiết, Giám 

đốc Đại học quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến 

hoạt động và phát triển của Đại học quốc gia. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.[4] 

Theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTG Của Thủ Tướng Chính phủ ban hành về 

Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc 

gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, bao gồm: tổ chức và nhân sự, 

hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng 

giáo dục, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh 

tra, kiểm tra. Trong đó quy định rõ về hoạt động thanh tra và kiểm tra:  

Đại học quốc gia tổ chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra các 

đơn vị thành viên và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thành viên tổ 

chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, báo cáo Đại học quốc gia. [8] 

2.2. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ ở Đại 

học Quốc gia Hà Nội thời gian qua 

2.2.1. Khái quát mô hình tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

Mô hình tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia hiện nay được tổ chức 

theo mô hình thanh tra 2 cấp:  

- Ban thanh tra (Cấp đơn vị quản lý)  
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- Phòng thanh tra hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra ở trường 

không thành lập phòng (Cấp đơn vị thành viên) 

 Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 

tháng 12 năm 2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục 

đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành quy định rõ như sau:  

“1. Thanh tra ở đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi chung là đại học) tổ 

chức theo mô hình thanh tra 2 cấp: 

a) Các đại học thành lập Ban Thanh tra; 

b) Các trường thành viên thành lập Phòng Thanh tra hoặc cử cán bộ chuyên trách 

làm công tác thanh tra theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư này; 

c) Ban (phòng) thanh tra có Trưởng ban (phòng), các Phó trưởng ban (phòng) và 

cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra. Nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 

Trưởng ban (phòng), Phó trưởng ban (phòng) thanh tra thực hiện theo quy định của 

pháp luật như đối với các ban (phòng) khác của đơn vị. 

2. Phòng thanh tra (hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra ở trường 

không thành lập phòng) có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 

Thông tư này. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra, Trưởng ban thanh tra, mối quan hệ giữa 

Ban thanh tra của đại học và Phòng thanh tra của các trường thành viên do Giám 

đốc đại học quy định.” [1] 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thanh tra (hoặc cán bộ làm công tác thanh tra ở 

trường không thành lập phòng): Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê 

duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật; Thanh tra việc 

thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc 

quyền quản lý của Hiệu trưởng; Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp 

với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra; Báo cáo, tổng kết kinh 

nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng 
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và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định 

của Nhà nước về giáo dục; Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Ngoài ra, chế độ thanh tra, kiểm tra được quy định tại Khoản 2, Điều 30, 

Chương VIII Quyết định Số 26/2014/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. 

Đại học quốc gia tổ chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra các 

đơn vị thành viên và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thành viên tổ 

chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, báo cáo Đại học quốc gia. 

Theo Điều 8, Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 03 năm 2014 Quyết 

định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên, văn phòng và các ban chức năng của Đại học quốc gia là đơn vị 

trực thuộc; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Đại học quốc gia trong công tác 

lãnh đạo, quản lý và điều hành các hoạt động của Đại học quốc gia. [8] 

2.2.2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra nội bộ cấp Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

2.1.2.1. Thực trạng tổ chức 

Thanh tra cấp Đại học Quốc gia Hà Nội là Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Tổ chức thanh tra Đại học Quốc gia Hà Nội thanh tra, kiểm tra 

trong nội bộ về việc thực hiện chính sách, pháp luật và quy chế, quy định về tổ chức 

và các hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ; giải quyết 

khiếu nại tố cáo.  

Hoạt động của tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội phải tuân thủ 

các quy định của pháp luật, của Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo đảm chính xác, 

khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động 

bình thường của cơ quan, tổ chức cá nhân đang thuộc đối tượng thanh tra. 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong phạm vi quyền hạn được giao, thành 

lập tổ chức thanh tra cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành văn bản quy định cụ 

thể về tổ chức và hoạt động thanh tra; tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra trong toàn 

Đại học Quốc gia Hà Nội; xử lý các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ, ngành và của thanh tra các cấp thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, theo sự phân cấp quản lý, thành lập tổ chức thanh 

tra, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong đơn vị mình; xử lý kịp thời các kết luận, kiến 
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nghị sau thanh tra của của thanh tra các cấp thuộc Địa học Quốc gia Hà Nội, của 

thanh tra các bộ, ban, nghành về các vấn đề liên quan đến đơn vị. 

Hệ thống tổ chức thanh tra Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng thành hệ 

thống các tổ chức thanh tra từ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đến cấp cơ sở theo sự 

phân cấp quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thanh tra cấp cơ sở là Phòng Thanh tra và Pháp chế, bộ phận thanh tra hoặc cán 

bộ phụ trách công tác thanh tra. 

Các tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội là bộ phận chuyên môn 

trong cơ cấu tổ chức của đơn vị, thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra nội bộ, 

giúp việc cho thủ trưởng cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng trong phạm vi, chức năng của đơn và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của tổ chức thanh tra cấp trên.   

Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức chuyên môn có 

chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, giúp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng, do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định thành lập 

hoặc giải thể. 

Ban Thanh tra và Pháp chế có: Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các chuyên 

viên làm làm công tác thanh tra chuyên trách. 

Trưởng ban, Phó trưởng ban Thanh tra và Pháp chế do Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội về công tác thanh tra. 

Về nhân sự thuộc Ban thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà nội  

Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội có 05 người. Tính đến ngày 

30/3/2018, Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội hiện tại có 05 người 

(01 nữ và 4 nam), theo trình độ chuyên môn có 01 PGS.TS, 01 Tiến sỹ, 3 thạc sỹ. 

Theo Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế năm 2017 và Kế hoạch 

nhiệm vụ năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2.2.2.2. Thực trạng hoạt động của Ban thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

a- Thực trạng thực hiện hoạt động thanh tra  

Hoạt động của Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thực 

hiện theo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ở Đại học Quốc gia Hà nội 
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ban hành kèm theo Quyết định số 2618/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 8 năm 2014 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Hoạt động của Ban thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên 

nguyên tắc: Đại học Quốc gia Hà Nội chịu sự thanh tra, kiểm tra của các Bộ, ngành, 

theo phạm vi chức năng, thẩm quyền đươc giao trong việc thực hiện Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành và việc 

chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Hoạt động của Ban thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội phải tuân 

thủ theo quy định của pháp luật, của Đại học Quốc gia Hà Nội, đảm bảo tính dân 

chủ, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ kịp thời; không làm cản trở hoạt 

động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân đang thuộc đối tượng thanh tra. 

- Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra trong nội bộ về việc thực 

hiện chính sách, pháp luật và quy chế, quy định tổ chức các hoạt động giáo dục - 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ. 

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực thanh tra và xây dựng cơ sở 

dữ liệu thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây 

dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực thanh tra và xây dựng cơ sở dữ liệu thanh  tra 

đơn vị. 

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thanh tra sau khi được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý. 

- Đề xuất kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát 

triển đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Thực hiện thanh tra đối với các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong 

việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội về tổ chức, 

hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Chuẩn bị nhân sự và trình giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành 

lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc. 

- Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Giám đốc, các khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc đã giải quyết, nhưng đơn sự còn khiếu nại hoặc phát hiện việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo ở đơn vị thực hiện không đúng quy định. 
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- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện những 

nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảnh ủy Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Phối hợp với Văn phòng và các ban chức năng theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Đại học Quốc gia Hà Nội, các kết luận, chỉ 

đạo của Ban Giám đốc Đại  học Quốc gia Hà Nội. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ triển khai quyết định sau thanh tra về thi 

hành kỷ luật cán bộ, viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao. 

- Nội dung công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của tổ chức thanh tra nội bộ trong 

Đại học Quốc gia Hà Nội được thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế 

hoạch; công tác thanh tra bám sát nhiệm vụ trọng tâm và thanh tra đột xuất theo yêu 

cầu của thủ trưởng đơn vị.    

Thực trạng thực hiện hoạt động thanh tra của tổ chức thanh tra - Đại học Quốc 

gia Hà Nội được thực hiện như sau: 

+ Thực hiện kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của 

Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Thực hiện theo các quy định của Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 

2001; Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 

6 năm 2012; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học quốc gia; Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 

2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 

08/10/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của các 

đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Văn bản này cụ 

thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 

của Chính phủ về Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban 

hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ (gọi tắt là Quy chế số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Các 

đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động đảm bảo 

theo nguyên tắc tổ chức và quản lý đối với các đơn vị: Đảm bảo sự quản lý, kiểm 

tra, giám sát trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội và của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền; thực hiện công khai dân chủ trong các hoạt động theo quy 

định của pháp luật có liên quan. Đảm bảo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-186-2013-nd-cp-dai-hoc-quoc-gia-213762.aspx
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nguồn lực của đơn vị, các nguồn lực của đơn vị, các nguồn lực của Nhà nước và Đại 

học Quốc gia giao. Đảm bảo Đại học Quốc gia Hà Nội là thực thể hữu cơ thống nhất; 

đảm bảo liên thông, liên kết, hợp tác toàn toàn diện giữa các đơn vị thành viên, đơn vị 

trực thuộc; phát triển cộng đồng và thương hiệu của Đại  học Quốc gia Hà Nội; Đảm 

bảo lợi ích của Nhà nước, nghĩa vụ và quyền lợi của tập thể và cá nhân, sự ổn định và 

phát triển bền vững của đơn vị và của Đại học Quốc gia Hà Nội. [12] 

Theo báo cáo tình hình công tác thanh tra và pháp chế Quý I triển khai kế hoạch 

nhiệm vụ Quý II và năm 2017, giai đoạn năm 2013 – 2015 Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội ký quyết định thành lập Tổ công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội theo 

Quyết định số 470/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/03/2016 đã phối hợp với các Ban chức 

năng hướng dẫn đơn vị tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của Nhà 

nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội tại đơn vị. Kết quả kiểm tra đã phản ánh được 

tình hình thực hiện quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội ở các 

mảng công tác, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của Đại học Quốc gia 

Hà Nội và các đơn vị. Ban Thanh tra và Pháp chế đã tích cực tham mưu cho Ban 

Giám đốc chỉ đạo và đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các Ban, đơn vị tự kiểm tra, rà 

soát, nhận diện và khắc phục các tồn tại, hạn chế ở các mảng công tác đồng thời báo 

cáo Ban Giám đốc chỉ đạo, hoàn thiện công tác quản lý ở các đơn vị; góp phần làm 

tốt công tác quản lý, điều hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học và sau đại học: Thực hiện kế 

hoạch tuyển sinh hàng năm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập các 

đoàn thanh tra tuyển sinh đại học và sau đại học tại các đơn vị đào tạo. Qua kiểm 

tra, đoàn công tác đã phát hiện những hạn chế, tồn tại liên quan đến công tác tuyển 

sinh, tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo các đơn vị những giải pháp khắc phục. Qua 

quá trình thực hiện giúp các Hội đồng thi, các đơn vị đào tạo được giao phụ trách 

các cụm thi thực hiện đúng nội quy, quy chế, kỷ cương trong quản lý điều hành để 

kỳ thi được diễn ra nghiêm túc và an toàn. 

Theo báo cáo báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế hàng năm và kế 

hoạch nhiệm vụ năm tiếp theo của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực hiện nhiệm vụ 

công tác tuyển sinh đại học, sau đại học, Đoàn thanh tra của Đại học Quốc gia Hà 

Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tại các đơn vị. 

 Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đoàn công tác đã kịp thời phát hiện 

những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển sinh đại học và sau đại học, như: việc 

ban hành văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh; công tác chuẩn bị thi, tổ chức 
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coi thi, chấm thi và công tác xét tuyển,… Kết quả thanh tra cũng đã giúp Hội đồng 

thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công; đã báo cáo kịp thời khi có 

phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý và báo cáo Giám đốc kết quả kiểm tra.  

+ Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 

Ban Thanh tra và Pháp chế đã tham mưu cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội thành lập Đoàn kiểm tra và có sự tham gia của các Ban: Đào tạo, Khoa học 

Công nghệ, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Thanh tra và Pháp chế và các 

Trường Đại học thành viên để tiến hành kiểm tra tại 20 đơn vị trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội, theo báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế của Đại học 

Quốc gia Hà Nội năm 2015. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn công tác, Đại 

học Quốc gia Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo 20 đơn vị trực thuộc khắc phục tồn tại, 

hạn chế trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị đã tổ chức 

triển khai khắc phục về cơ bản những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn kiểm 

tra Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên việc khắc phục tồn tại, hạn chế của các đơn 

vị còn chậm.  

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế đào tạo đại học và sau đại học, 

công tác luận văn, luận án tại các đơn vị:  

Đại học Quốc gia Hà nội thành lập Đoàn kiểm tra với sự tham gia của Ban thanh 

tra và Pháp chế và các đơn vị (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại 

học Ngoại ngữ, Khoa sau Đại học…) Qua công tác kiểm tra, Đoàn công tác đã phát 

hiện, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện Quy chế đào tạo tại các đơn 

vị, đồng thời, chỉ ra một số quy định chưa hợp lý tại một số văn bản để kiến nghị 

Giám đốc Đại học Quốc gia chỉ đạo bổ sung hoàn thiện. 

+ Triển khai kiểm tra công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ: Đã thành 

lập đoàn kiểm tra hàng năm tiến hành thực hiện kiểm tra công tác quản lý hoạt động 

khoa học công nghệ tại các đơn vị. Theo báo cáo công tác thanh tra và pháp chế 

năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn kiểm tra được thành lập theo quyết 

định số 4595/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội với sự tham gia của các Ban (Kế hoạch Tài chính, Khoa học Công nghệ) và của 

các Trường (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn). Qua khảo sát thu thập thông tin tại 04 đơn vị, Đoàn kiểm tra đã 

hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của Nhà nước, 

của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hoạt động quản lý khoa học công nghệ.  
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+ Kiện toàn về tổ chức, đội ngũ thanh tra nội bộ. Đây là một nội dung của hoạt 

động, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức thanh tra nội bộ Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thanh tra Đại học Quốc gia Hà Nội được xấy dựng hệ thống tổ chức thanh tra từ 

cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đến cấp cơ sở theo sự phân cấp quản ý trong Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Các tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội là bộ phận 

chuyên môn trong cơ cấu tổ chức của đơn vị, thực hiện chức năng thanh tra, kiểm 

tra nội bộ, giúp việc cho thủ trưởng đơn vị cùng cấp. Thực hiện sự chỉ đạo của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai công 

tác thanh tra và pháp chế năm 2015 và công văn 894/ĐHQGHN-TCCB ngày 

13/3/2015 về kiện toàn bộ máy và nhân lực thực hiện công tác thanh tra và pháp 

chế. Các đơn vị đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự như: thành lập 

phòng/bộ phận/cử cán bộ thực hiện công tác thanh tra và pháp chế.  

Năm 2015 có 26/30 đơn vị tổ chức bộ máy, nhân sự theo đúng quy định của Đại 

học Quốc gia Hà Nội (tăng 6 đơn vị so với năm 2014); Năm 2016 có 28/30 đơn vị tổ 

chức bộ máy, nhân sự theo đúng quy định (tăng 2 đơn vị so với năm 2015); Năm 2017 

có 29/31 đơn vị tổ chức bộ máy, nhân sự theo đúng quy định (tăng so với năm 2016). 

+ Công tác giám sát 

Hoạt động của tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập 

trung bám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kiểm toán Nhà nước và các kết luận kiến nghị sau thanh 

tra, kiểm tra của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị; triển khai tích hợp với 

thanh tra, kiểm tra nội bộ và thường xuyên để cung cấp thông tin phục vụ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và thủ trưởng đơn vị. 

Các đơn vị đã thực hiện khá tốt việc giám sát nội bộ thông qua hoạt động giao ban 

và kiểm tra định kỳ các bộ phận trong đơn vị. Theo Báo cáo tổng kết công tác thanh 

tra và pháp chế các năm 2015; 2016; 2017 điển hình các năm là các đơn vị: Trường 

Đại học Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Giáo dục, Khoa Sau đại học… 

Ban Thanh tra và Pháp chế đầu mối phối hợp với Văn phòng, các Ban chức năng 

Đại học Quốc gia tổ chức giám sát tuyên truyền việc thực hiện các kết luận chỉ đạo 

của Giám đốc, các kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền 

và Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Cụ thể công tác Giám nội bộ được các đơn vị thực hiện thể hiện qua Báo cáo 

tổng kết công tác thanh tra và pháp chế các năm 2015, 2016, 2017 các đơn vị đều 

hoàn hành nội dung như: giám sát thực hiện Kết luận của Đại học Quốc gia Hà Nội 
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và thủ trưởng đơn vị; giám sát việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị; giám 

sát thực hiện nội quy, quy chế. 

Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch, hoạt động thanh tra 

của tổ chức thanh tra nội bộ Đại học Quốc gia Hà Nội còn thực hiện thanh tra, kiểm 

tra đột xuất theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị và cấp trên. Thanh tra quản lý cơ sở 

vật chất, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, 

giảng đường; công tác quản lý đào tạo tại Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo; 

thực hiện kỷ luật lao động; thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động... Theo 

báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác thanh tra và pháp chế năm 

2015 một số đơn vị thực hiện thanh tra đột xuất như: Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Công nghệ 01 cuộc; Trường Đại học Kinh tế 01 cuộc; Khoa Luật, 

Khoa Quốc tế, Trung tâm Thông tin Thư viện 04 cuộc. 

b- Thực trạng thực hiện nhiệm vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong hoạt động thanh tra. 

Theo Quy chế số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Đại học quốc gia 

tổ chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra các đơn vị thành viên và 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thành viên tổ chức hoạt động tự thanh 

tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo 

quy định của pháp luật, báo cáo Đại học quốc gia” 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, 

giải quyết tố cáo qua thực tiễn hoạt động thanh tra nội bộ cấp Đại học Quốc gia Hà 

Nội được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.  

Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Quốc gia Hà Nội là đầu mối giúp Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận, phân loại, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý 

đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định tại thông tư số 

07/2014/TT-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý 

đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thực hiện đúng theo 

các quy định tại Luật Tiếp công dân 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; xử lý kịp thời các vụ việc có tính chất phức 

tạp; các vụ việc có liên quan đến các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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Công tác tiếp công dân tại  Đại học Quốc gia Hà Nội được thực hiện theo Nội 

quy tiếp công dân của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

3953/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội. Trong đó có quy định rõ quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân; quyền và 

nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của 

người tiếp công dân; những trường hợp được từ chối tiếp công dân; nhiệm vụ và 

quyền hạn của cán bộ tiếp công dân. Đồng thời Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ 

đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc ban hành Nội quy tiếp công 

dân tại đơn vị. [14] Ban Thanh tra và Pháp chế là bộ phận thường trực tiếp công dân 

của Đại học Quốc gia Hà Nội; ngoài ra định kỳ hàng tháng đều có lịch tiếp công 

dân của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định. 

Tổ chức thanh tra Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện công tác tiếp công dân, 

tham gia tiếp công dân theo các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội; Kiểm tra 

tình hình thực hiện công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị trực thuộc. 

Khoản 1, Điều 2, Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định: “Tiếp công dân là 

việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân để lắng nghe, 

tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng 

dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng 

quy định của pháp luật”. [25] 

Trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hoạt động quản lý hành chính 

nói riêng, để đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, quyền con người, 

quyền công dân thì hoạt động tiếp công dân là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa 

và vai trò quan trọng. Hoạt động của tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc 

gia Hà Nội về công tác tiếp công dân quán triệt tinh thần: Nâng cao hơn nữa chất 

lượng, hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc 

các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; 

bố trí địa điểm tiếp công dân tại vị trí thuận lợi, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật 

chất của địa điểm tiếp công dân. Phòng/bộ phận thanh tra và pháp chế các đơn vị đã 

triển khai nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chủ động phối hợp theo dõi 
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tình hình của đơn vị để tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng đơn vị các biện pháp lãnh 

đạo, chỉ đạo, giải quyết.  

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp tiếp nhận và giải quyết đơn, thƣ khiếu nại tố cáo cấp 

Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 - 2017 

 ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐƢỢC GIẢI QUYẾT 

 CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

TỔNG SỐ ĐƠN 
8 10 9 

NĂM 2015 2016 2017 

 (Nguồn: Ban Thanh tra và Pháp chế, Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Từ số liệu trên cho thấy số trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016 số lượng 

đơn thư khiếu nại tố cáo đến cấp Đại học Quốc gia Hà Nội có tăng từ 8 đơn lên 10 

đơn, sang đến năm 2017 giảm xuống còn 9 đơn. Theo báo cáo tổng kết công tác 

thanh tra và pháp chế năm 2015, 2016, 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội đơn thư 

chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, hoặc đề nghị, như: yêu cầu xác minh văn bằng, 

chứng chỉ và kiểm tra, thẩm định lại luận văn, luận án; quản lý đào tạo, bằng cấp. 

Toàn bộ đơn thư đã được xử lý và thực hiện theo đúng quy định. 

c- Thực trạng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng 

Hoạt động của tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội triển 

khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng 

chống tham nhũng năm 2013, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của 

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu 

nhập và các văn bản liên quan. Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tại Văn bản số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 về việc nâng cao chất lượng 

thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ. 

Triển khai các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống 

tham nhũng có hiệu quả với những chi phí hợp lý nhất. Trong các hội nghị cán bộ 

công chức, hội nghị tài chính năm, giao ban đầu năm… đều có tổng kết, đánh giá 

các trong năm học và đề ra các nhiệm vụ phải thực hiện trong năm nhằm sử dụng 

nguồn kinh phí một cách hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Đại học Quốc gia Hà 

Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham 

nhũng của tất cả các đơn vị  trực thuộc.  
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Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng cụ thể như sau:  

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng. Hàng năm, tổ chức thực 

hiện đánh giá việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo 

dục, đào tạo theo Đề án 137 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ. Kết quả, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo đúng các quy 

định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đầu tư xây 

dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước;  

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng chống tham nhũng. Các 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đại học 

Quốc gia Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng. Trong quá trình triển khai 

thực hiện kế hoạch hàng năm, luôn phối hợp tốt với các cơ quan chức năng như: 

Kiểm toán Nhà nước, cơ quan an ninh… để kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống tham nhũng trong những hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch 

trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ 

theo đúng quy định của Pháp luật; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện 

công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng 

ngân sách Nhà nước; thực hiện tự chủ về tài chính; thực hiện việc trả lương qua tài 

khoản cán bộ viên chức; xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động 

đấu thầu sử dụng ngân sách Nhà nước.  

- Thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và hợp tác quốc tế về 

PCTN, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện đúng các Kế hoạch thực hiện Công ước 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng: Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 Khoá XI về phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về ban 

hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 

82/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động theo Kết luận số 21-KL/TW 

của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 

thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của 
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Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2012-2016; Luật 

phòng, chống tham nhũng; Chương trình quốc tế phòng, chống tham nhũng đến 

năm 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật phòng, 

chống tham nhũng. 

2.2.3. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ trong 

các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 

2.2.3.1. Thực trạng tổ chức 

Tổ chức thanh tra các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động theo 

Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị 

thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quy định về tổ chức và 

hoạt động thanh tra ở Đại học Quốc gia Hà nội ban hành kèm theo Quyết định số 

2618/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội; Quy chế tổ chức và hoạt động riêng cụ thể của từng đơn vị. 

Biểu đồ 2.1: Tổ chức làm công tác thanh tra và pháp chế tại Đại học Quốc 

gia Hà Nội giai đoạn 2015 – 2017  
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Đơn vị, tổ chức bộ máy

theo đúng quy định của

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đơn vi, tổ chức làm công

tác thanh tra và pháp chế

                    Năm 

 “Các đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của pháp luật có liên quan, Quy 

chế số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Cính phủ, Quy định này và Quy định về tổ 

chức và hoạt động của đơn vị; chịu sự quản lý trực tiếp của của Đại học Quốc gia 

Hà Nội, có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao, chấp 
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hành nghiêm chỉnh luật pháp, các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước và quy 

định của Đại  học Quốc gia Hà Nội” [12]   

Hoạt động của các tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội phải tuân 

thủ theo các quy định của pháp luật, của Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo đảm chính 

xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt 

động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân đang thuộc đối tượng thanh tra. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, theo sự phân cấp quản lý, thành lập tổ chức 

thanh tra, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong đơn vị mình; xử lý kịp thời các kết luận, 

kiến nghị sau thanh tra của thanh tra các cấp thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, của 

thanh tra các bộ, ban, ngành về các vấn đề liên quan đến đơn vị. 

Các tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội là bộ phận chuyên môn 

trong cơ cấu tổ chức của đơn vị, thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra nội bộ, 

giúp việc cho thủ trưởng cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng trong phạm vi, chức năng của đơn vị và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của tổ chức thanh tra cấp trên. 

- Tổ chức thanh tra các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành 

lập bởi các trường đại học thành viên. Thành lập Phòng Thanh tra và Pháp chế và 

cử cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra. 

Đối với những đơn vị khác, thủ trưởng đơn vị lựa chọn việc thành lập Phòng 

Thanh tra và Pháp chế hoặc bộ phận thanh tra; cán bộ phụ trách công tác thanh tra 

phù hợp với tổ chức bộ máy, nhân lực và tùy vào điều kiện của từng đơn vị thuộc 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Số lượng, mức độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách của cán bộ thanh tra do thủ 

trưởng đơn vị quyết định.  

Tổ chức thanh tra, cán bộ phụ trách công tác thanh tra của đơn vị trực thuộc Đại 

học Quốc gia Hà Nội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị và 

chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

- Tổ chức thanh tra các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm vụ: 

+ Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực thanh  tra và xây dựng cơ 

sở dữ liệu, tin học hóa công tác thanh tra trong đơn vị. 

+ Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thanh tra sau sau khi được thủ trưởng đơn vị đơn vị đồng ý. 
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+ Đề xuất với thủ trưởng đơn vị kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, 

bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra của đơn vị. 

+ Thanh tra trong nội bộ về việc thực hiện các quy định của Nhà nước; quy định, 

kết luận, chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, kế hoạch, nhiệm vụ do Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội giao; các quy định của đơn vị; công tác quản lý và tổ chức 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ; hoạt động của cán bộ, giảng viên, nhân 

viên; việc học tập của người học thuộc các hệ đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị và các 

công tác khác của đơn vị. 

+ Chuẩn bị nhân sự và trình thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập các đoàn, tổ 

thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm 

quyền quản lý của thủ trưởng đơn vị. 

+ Xem xét, thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết các đơn 

thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị hoặc kiến nghị các 

cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các tổ chức, bộ phận trong đơn vị thực hiện kết 

luận, kiến nghị, quyết định thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

+ Chủ động phối hợp, đề xuất ý kiến công tác với cá đơn vị, bộ phận chức năng 

có liên quan, các tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội về các vấn đề 

đảm bảo cho hoạt động thanh tra. 

+ Thông qua hoạt động thanh tra, nắm bắt tình thình hoạt động của các tổ chức, 

các bộ phận trong đơn vị; trong trường hợp cần thiết, báo cáo với thủ trưởng đơn vị 

những vấn đề về quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp 

với yêu cầu của công tác quản lý. 

+ Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với Ban thanh tra cùng cấp. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao. 

- Tổ chức thanh tra các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền 

hạn trong hoạt động thanh tra như sau:  

+ Yêu cầu bộ phận hữu quan cử người phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra; 

yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công 

tác thanh tra. 

+ Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu, giải trình bằng bằng văn bản, trả 

lời những chất vấn của thanh tra. 
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+ Đề nghị người ra quyết định thanh tra hoặc thủ trưởng đơn vị cùng cấp, thủ 

trưởng đơn vị trực thuộc cho phép niêm phong tài liệu phục vụ cho công tác thanh 

tra hoặc tùy theo mức độ và tính chất vụ việc có thể đề nghị thủ trưởng đơn vị ra 

quyết định tạm giữ tài sản đã giao, thu hồi giấy phép đã cấp hoặc có các biện pháp 

xử lý khác. 

+ Đề nghị thủ trưởng đơn vị cùng cấp, thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc người 

có trách nhiệm hoãn thi hành quyết định kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thuyên 

chuyển công tác đối với người đang cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc đang là đối 

tượng thanh tra, nếu xét thấy việc thi hành ngay quyết định có thể gây trở ngại cho 

công tác thanh tra. 

+ Kiến nghị với thủ trưởng đơn vị cùng cấp, thủ trưởng đơn vị trực thuộc, người 

có trách nhiệm áp dụng các hình thức kỷ luật thích hợp đối với các cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên cố ý cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động thanh tra. 

Tổ chức thanh tra các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền hạn cụ 

thể trong hoạt động thanh tra như trên còn có các quyền hạn khác theo quy định của 

pháp luật; quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị. 

Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ tổ chức thanh tra trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 

thực hiện theo đúng quy định tính đến hết năm 2017 

 

Tính đến hết năm 2017 theo Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế 

năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 có 29/31 đơn vị tổ chức làm công tác 

thanh tra theo đúng quy định, đạt 93%.  

Tính đến ngày Tính đến 20/3/2018, tổng cán bộ làm công tác Thanh tra tại các 

đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có 96 người. 
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Ngoài số cán bộ làm công tác thanh tra tại các ban/phòng/bộ phận/cán bộ làm 

công tác phụ trách thanh tra, một số đơn vị trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội có 

cán bộ chuyên trách như: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

… còn có một số đơn vị có mạng lưới cộng tác viên thanh tra như Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Giáo dục là Thanh 

tra Nhân dân, cán bộ thuộc khối phòng ban, hoặc các khoa trực thuộc các trường. 

Bảng 2.2:  Cơ cấu cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế tại Đại học Quốc 

gia Hà Nội tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2018 

TỔNG 

SỐ 

CÁN 

BỘ 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 

THEO CHUYÊN 

NGÀNH ĐÀO TẠO 

THEO GIỚI 

TÍNH 

THEO NHÓM 

TUỔI                       

101 

Giáo sư 02 

(1,99 %) 

Chuyên 

ngành  

Luật 

  

17 

(16,83%) 
Nữ 

40 

(39,6 %) 

Dưới 30 

tuổi 

07 

(6,9 %) 

  Phó giáo 

sư 

10 

(9,9 %) 

Từ 31  

đến 40 

tuổi 

30 

(29,7 %) 

 Tiến sĩ 

22 

(21,7%) 

Từ 41 

 đến 50 

tuổi 

34 

(33,6 %) 

 

Chuyên 

ngành 

khác 

84 

(83,16%) 
Nam 

61 

(60,3 %) 

 Thạc sĩ 41 

(40,5%) Từ 51 

đến 60 

tuổi 

30 

(29,7 % 
  Cử nhân 

26 

(25,7%) 

 

(Nguồn: Ban Thanh tra và Pháp chế, Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Từ số liệu trên cho thấy đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra có 

trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ chuyên môn là thạc sĩ cao nhất 

(40%), tỉ lệ cán bộ có chuyên môn về luật chưa cao (17/101 tương ứng 16,83%) đa 

phần cán bộ thuộc chuyên ngành khá c (chiếm 83,16%); nam giới chiếm cao hơn 

(60.3%); độ tuổi theo nhóm từ 41 đến 50 chiếm tỉ lệ cao nhất (33.6%). Xét tổng thể 

cho thấy, với đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ trong các đơn 

vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội khá đông, với trình độ chuyên môn về 

chuyên ngành đào tạo khác là khá cao, chuyên nghành luật còn khá thấp, cán bộ làm 

công tác thanh tra chuyên trách thấp, chủ yếu là kiêm nhiệm. 



54 

Biểu đồ 2.2: Cán bộ làm công tác thanh tra pháp chế tại Đại học Quốc gia  

Hà Nội giai đoạn 2015 - 2017 
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(Nguồn: Ban Thanh tra và Pháp chế, Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Từ biểu đồ thực trạng cán bộ làm công tác thanh tra pháp chế tại Đại học Quốc 

gia Hà Nội giai đoạn 2015 - 2016 cho thấy ngày càng được tăng cường về công tác 

cán bộ, trong đó năm 2015 có 77 cán bộ, năm 2017 lên đến 101 cán bộ. Tuy nhiên 

từ số liệu trên cho thấy mặc dù công tác thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội có 

được quan tâm và bổ sung nhân sự, cán bộ làm công tác thanh tra nhưng số lượng 

cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách thấp (năm 2015 có 17 cán bộ chuyên 

trách; năm 2016 có 14 cán bộ chuyên trách; năm 2017 có 17 cán bộ chuyên trách), 

mức tăng chưa cao, cán bộ kiệm nhiệm lại tăng cao (năm 2015 có 60 cán bộ kiêm 

nhiệm; năm 2016 có 66 cán bộ kiêm nhiệm; năm 2017 có 84 cán bộ kiêm nhiệm). 

Nguồn nhân lực thực hiện hoạt động công tác thanh tra chưa phù hợp với khối 

lượng công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhân lực còn mỏng. Do đó để thực 

hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra một yêu cầu được đặt ra đòi hỏi phải có một đội 

ngũ đông đảo phù hợp với tầm của đơn vị, phải được cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng 

và đảm bảo trình độ chuyên môn để thực thi nhiệm vụ thanh tra. 

2.2.3.2. Thực trạng hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ trong các đơn vị 

trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 

a- Thực trạng thực hiện hoạt động thanh tra  

Hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ trong các đơn vị trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội được thực hiện theo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ở 

Đại học Quốc gia Hà nội ban hành kèm theo Quyết định số 2618/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quy chế về tổ 

chức và hoạt động riêng của từng đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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- Công tác thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà 

Nội thực tế đã được triển khai thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch, bám sát kế 

hoạch công tác thanh tra của Đại học Quốc gia Hà Nội và kế hoạch công tác thanh 

tra của từng đơn vị được thực hiện những nội dung như: Thanh tra giảng đường 

hàng ngày; Thanh tra thi giữa kỳ, thi cuối kỳ; Thanh tra công tác lưu trữ hồ sơ đào 

tạo tại các đơn vị; Thanh tra công tác tuyển sinh: đầu vào đại học; sau đại học; 

Thanh tra thanh tra thi học kỳ hè năm học (đối với đơn vị đào tạo đại học); Thanh 

tra hiệu quả sử dụng thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị. 

- Về công tác giám sát: Công tác giám sát nội bộ trong trong các đơn vị trực 

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên 

đúng mục đích của việc giám sát là để nhận xét, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của 

việc thực hiện pháp luật từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong quá trình tổ chức, thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác giám sát nội bộ.  

 Công tác giám sát nội bộ trong các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 

bao gồm: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, 

quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị; Giám sát việc thực hiện các 

kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám sát việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của 

trong các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Công tác giám sát nội bộ thường xuyên và hiệu quả đã cung cấp thông tin hữu 

hiệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Kết quả công tác giám sát nội 

bộ đã được báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội qua Ban Thanh tra và Pháp chế. 

b- Thực trạng thực hiện nhiệm vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức 

thanh tra nội bộ trong các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn chung đã 

đạt được những kết quả nhất định, góp phần khôi phục lại những quyền và lợi ích 

chính đáng của cán bộ, người lao động trong đơn vị; kịp thời phát hiện và xử lý 

những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn kỷ cương, trật tự tại đơn vị. 

Các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân theo Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, 

Luật tố cáo số 03/2011/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật 

Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 
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Các đơn vị đã bố trí phòng/địa điểm tiếp công dân phù hợp với điều kiện thực tế 

và theo quy định của pháp luật.  

Bảng 2.3: Bảng tổng hợp tiếp nhận và giải quyết đơn, thƣ khiếu nại tố cáo cấp 

đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 - 2017  

 ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐƢỢC GIẢI QUYẾT 

 CẤP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TỔNG 

SỐ ĐƠN 
11 13 7 

NĂM 2015 2016 2017 

(Nguồn: Ban Thanh tra và Pháp chế, Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Từ số liệu trên cho thấy số trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 số lượng 

đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cấp đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia đã giảm 

xuống (năm 2015 tổng đơn thư khiếu nại, tố cáo là 11 đơn; năm 2017 giảm xuống 

còn 7 đơn). Đơn thư chủ yếu là kiến nghị, phản ánh hoặc phản ánh hoặc đề nghị 

như: yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ và kiểm tra, thẩm định lại luận văn, 

luận án; xuất bản sách; chế độ đãi ngộ với cán bộ; quản lý đào tạo, cấp bằng. Công 

tác xử lý đơn thư được thực hiên đúng quy định.  

Qua Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế năm 2017 và kế hoạch 

nhiệm vụ năm 2018 cho thấy các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã 

thực hiện đúng quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn đã được xử lý 

đúng quy định, một số đơn vị thực hiện tốt, như: Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn; Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, không để 

ra tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài và vượt cấp. Ngoài ra, các đơn vị đã phối hợp 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia 

Hà Nội xử lý đơn thư tại một số điểm nóng tại các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

c- Thực trạng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng 

Trong công tác phòng chống tham nhũng tổ chức thanh tra nội bộ trong các đơn 

vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội còn phối hợp với các đơn vị chức năng khác 

thường xuyên kiểm tra các hoạt động của đơn vị mình theo đúng các quy định về 

phòng chống tham nhũng. Thành lập các đoàn thanh tra về tuyển sinh, sử dụng và 

bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

(giảng đường, phòng thí nghiệm, thiết bị của các đơn vị,…), quản lý lao động, giám 
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sát thu chi tài chính, giám sát việc xét và thi tuyển cán bộ, giám sát công tác thi đua 

khen thưởng và xử lý vi phạm,… Công tác phòng chống tham nhũng  được nhà 

trường lồng ghép vào chương trình đào tạo, các buổi sinh hoạt chính trị đối với cán 

bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. 

Các tổ chức thanh tra nội bộ trong các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà 

Nội phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của xã 

hội trong phòng chống tham nhũng trên tất cả các hoạt động của Đại học Quốc gia 

Hà Nội, tạo điều kiện và phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban 

Thanh tra và Pháp chế. 

2.3. Đánh giá chung về thực trạng  tổ chức và hoạt động  

2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 

Hoạt động thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội có thể nhìn 

nhận một số ưu điểm sau:  

Thứ nhất, công tác thanh tra nội bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai 

theo đúng tiến độ kế hoạch, hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, nhiệm 

vụ yêu tiên và nhiệm vụ trọng tâm được Giám đốc Đại học Quốc gia giao mặc dù có 

nhiều khó khăn, yếu tố khách quan. 100% đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà 

Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả kế hoạch và nhiệm vụ công tác 

trong thời gian qua. [11] 

Thứ hai, hệ thống tổ chức nhân sự thực hiện công tác thanh tra và pháp chế từ 

Đại học Quốc gia đến các đơn vị luôn được kiện toàn theo quy định (tăng cường số 

cán bộ chuyên trách và có chuyên môn về luật). Chất lượng của công tác thanh tra 

ngày càng được nâng lên. Ban Thanh tra và Pháp chế đã tổ chức hướng dẫn phối 

hợp hiệu quả với các đơn vị  trong quá trình triển khai kế hoạch nhiệm vụ. Các hoạt 

động thanh tra nội bộ ngày càng đi vào nề nếp, công tác thanh tra, kiểm tra được 

thực hiện trên nhiều lĩnh vực. 

Thứ ba, hệ thống văn bản quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được quan 

tâm kiện toàn trên các lĩnh vực hoạt động, đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục, 

Luật Giáo dục Đại học, Nghị định 186/2013/NĐ-CP, Quy chế 26/2014/QĐ-TTg, 

các văn bản pháp luật liên quan và yêu cầu quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội 

trên các lĩnh vực. 

Thứ tư, công tác phối hợp giữa Ban thanh tra và Pháp chế với các đơn vị đã 

được triển khai và thực hiện có hiệu quả trong các nhiệm vụ thanh tra, giám sát theo 
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kế hoạch và đột xuất; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, quy 

định quản lý điều hành, chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và nội quy của đơn 

vị. Công tác thanh tra nội bộ tập trung vào các lĩnh vực công tác trọng tâm, nội 

dung bám sát vào những lĩnh vực ưu tiên, phức tạp có nhiều vướng mắc. Không 

chạy theo thành tích về số lượng, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. 

Thứ năm, công tác giám sát được phát huy tăng cường, phát huy vai trò phát 

hiện, kịp thời tham mưu đề xuất với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và thủ 

trưởng đơn vị các giải pháp thực hiện. 

Thứ sáu, công tác xử lý đơn, thư và tiếp công dân được quan tâm, triển khai 

thực hiện có hiệu quả, có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ từ đơn vị đến Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

Thứ bảy, qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều thiếu sót, hạn chế 

của các chủ thể tham gia hoạt động, đối tượng thanh tra, qua đó chấn chỉnh những 

sai phạm trong quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm. Thông qua kết quả 

của thanh tra nội bộ đã góp phần phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn những hành vi vi 

phạm pháp luật trong nội bộ, đảm bảo tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý 

tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thứ tám, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia 

Hà Nội có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ, có tư cách đạo đức tốt, đảm nhận 

công việc được phân công phụ trách. 

Để đạt được những thành tựu trên có thể đánh giá dựa trên cơ sở những nguyên 

nhân khách quan và chủ quan sau: 

Thứ nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng về cải cách hành chính, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Kịp thời 

chấn chỉnh những sai sót, tiếp thu những thành tựu mới. 

Thứ hai, toàn bộ hoạt động công tác thanh tra nội trong Đại học Quốc gia Hà 

Nội, các chủ thể tiến hành thanh tra đã sử dụng đúng những quyền hạn mà Luật 

Thanh tra và các văn bản hướng dẫn quy định. Việc sử dụng các quyền hạn được 

đưa ra đúng, phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc thanh tra đặt ra, 

không có tình trạng lộng quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện các quyền 

trong hoạt động thanh tra.  

Thứ ba, Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động thanh tra đã tuân 

thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện quyền trong 
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hoạt động thanh tra, bao gồm các bước tổ chức thực hiện quyền, việc ban hành các 

văn bản như quyết định, biên bản… để cụ thể hóa về mặt pháp lý, xác định trách 

nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra cũng như cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện quyền trong hoạt động 

thanh tra. 

Thứ tư, trong quá trình thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra nội bộ, các 

chủ thể tiến hành thanh tra đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về việc 

thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra để có biện pháp xử lý phù hợp với từng 

trường hợp cụ thể, đồng thời tăng cường, chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc coi 

trọng công tác chính trị tư tưởng, thông qua đó để giáo dục, thuyết phục, giải thích 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hiểu và nắm bắt được các 

quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định 

trong quá trình thực hiện các quyền thanh tra, thực hiện tốt việc công khai, dân chủ 

trong hoạt động thanh tra thanh tra đã có tác dụng thiết thực.  

Thứ năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, 

phù hợp với tình hình thực tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, công tác thanh tra được 

tổ chức khoa học, khả thi. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các buổi tập huấn công 

tác thanh tra thường xuyên (Hội nghị tập huấn công tác thanh tra tiếp công dân và 

xử lý đơn, thư; Hội nghị tập huấn nâng cao trình độ;…) qua Hội nghị giao ban công 

tác thanh tra và pháp chế theo quý, theo tháng, theo năm… góp phần lớn vào kết 

quả đạt được của hoạt động thanh tra nội bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

* Hạn chế, bất cập 

Trong thời gian qua công tác thanh tra nội bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã 

đạt được một số kết quả quan trọng góp phần tích cực vào hoạt động của Đại học 

Quốc gia Hà Nội nói riêng; Đảm bảo sự quản lý, kiểm tra, giám sát trực tiếp của Đại 

học Quốc gia Hà Nội và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh 

những kết quả đạt được công tác thanh tra và pháp chế còn một số hạn chế bất cập 

như sau: 

- Hạn chế trong việc triển khai thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ, công tác 

thanh tra chưa triển khai chuyên sâu một số lĩnh vực quản lý như tài chính và đầu tư 

xây dựng, tổ chức cán bộ việc làm của sinh viên tốt nghiệp... hoạt động thanh tra, 

kiểm tra ở nhiều đơn vị chưa đi vào chiều sâu, tính chuyên nghiệp chưa cao. Xử lý 
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sau kết luận của thanh tra chính phủ về việc thực hiện quy định của Nhà nước, của 

Đại học Quốc gia còn chậm, ở nhiều đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Số lượng các cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội còn ít, hoạt 

động thanh tra chưa được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức 

thực hiện cho phù hợp với định hướng và lộ trình cải cách hành chính của chính phủ 

trên thực tế công tác thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Thanh tra theo kế 

hoạch, hoạt động thanh tra đột xuất chưa nhiều, chưa được cải tiến về nội dung và 

hình thức thanh tra cũng như cách thức tiến hành thanh tra. Kết luận thanh tra còn 

chung chung, chưa chỉ rõ ra được những sai phạm cụ thể trách nhiệm thuộc về ai, 

sai phạm thuộc tập thể hay cá nhân hiệu lực pháp lý của các kết luận thanh tra chưa 

cao, chủ yếu mang tính chất nhắc nhở, kiến nghị bãi bỏ, thay thế, hoặc sửa đổi bổ 

sung các văn bản hoặc hành vi sai phạm. Cách thức thực hiện công tắc thanh tra chủ 

yếu thông qua báo cáo của các đối tượng thanh tra, do đó chưa nắm bắt khách quan 

được sự việc.  

- Về xây dựng báo cáo kết quả thanh tra: Theo Khoản 1 Điều 49 Luật Thanh tra 

năm 2010 “Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn 

thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra và gửi tới người ra quyết định 

thanh tra. Trường hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý 

nhà nước thì báo cáo kết quả thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan 

thanh tra nhà nước cùng cấp” [23]. Một thực tế trong thời gian vừa qua, sau khi kết 

thúc thanh tra tại đơn vị các Đoàn thanh tra mới bắt đầu tập trung soạn thảo báo cáo 

kết quả thanh tra nên thời gian viết báo cáo thường kéo dài hơn so với quy định. Nội 

dung báo cáo thường dàn trải, chưa nêu bật được tính chất, mức độ sai phạm và 

trách nhiệm của cá nhân có liên quan; các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo chỉ 

dừng lại mô tả sự việc, chưa xem xét đầy đủ các sự kiện có liên quan, chứng cứ 

chưa chắc chắn nên khi đánh giá, kết luận rất khó và thường có ý kiến khác nhau 

giữa các thành viên đoàn thanh tra; mặc dù đoàn thanh tra có nhiều cố gắng trong 

việc thẩm tra, xác minh, kết luận các nội dung thanh tra nhưng chất lượng báo cáo 

kết quả thanh tra còn hạn chế.   

- Công tác giám sát nội bộ việc tuân thủ, thực hiện các chỉ đạo, quy định của Đại 

học Quốc gia Hà Nội và thủ trưởng đơn vị chưa được chú trọng và thực hiện thường 

xuyên, chưa chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát các kết luận, chỉ đạo của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 
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- Hạn chế về đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác thanh tra, 

cộng tác viên thanh tra. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác 

thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội, với trình độ chuyên môn về chuyên ngành 

đào tạo khác là khá cao, chuyên nghành luật còn khá thấp, cán bộ làm công tác 

thanh tra chuyên trách thấp, chủ yếu là kiêm nhiệm (16,83%). 

- Hạn chế trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với hoạt động thanh tra và 

người làm công tác thanh tra. Kinh phí cho hoạt động thanh tra còn thấp, thiếu các quy 

định về tài chính cho công tác thanh tra để đảm bảo những điều kiện cần thiết tiến hành 

cuộc thanh tra. Chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ viên chức người lao động 

làm công tác thanh tra cũng như đội ngũ cộng tác viên chưa thỏa đáng. 

- Trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, công tác thanh tra 

là một trong những hoạt động quan trọng nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý 

những hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với việc phát hiện và xử lý các vi phạm 

pháp luật, thanh tra còn đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các vi 

phạm quy chế, quy định, pháp luật. Thanh tra cùng với các phương thức kiểm tra, 

giám sát sẽ giúp bảo đảm kỷ cương pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

dù được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào, cũng luôn có tác dụng hạn chế, răn đe 

những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng quản lý; khắc phục các kẽ hở 

của chính sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh những vi phạm 

pháp luật. Cơ sở pháp lý của hoạt động này, trước hết được quy định tại đoạn 2 

khoản 2 Điều 113, Luật Giáo dục: “Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 

nước về dạy nghề”. Đồng thời, khoản 4 Điều 70 Luật Giáo dục đại học cũng quy 

định: “Cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự thanh tra và tự kiểm tra theo quy định 

của pháp luật. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về thanh tra, 

kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học”. 

Như vậy, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học hiện hành đều có quy định về 

hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục, nhưng loại hình thanh tra này có thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật thanh tra hay không thì lại không được Luật Thanh tra 

quy định. [19] 

* Nguyên nhân của những hạn chế 

Hoạt động thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội muốn đạt được hiệu 

quả cần phải có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể điều chỉnh hoạt động thanh tra 
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nội bộ. Cho đến nay vẫn chưa có văn bản cụ thể nào hướng dẫn quy trình thủ tục 

nội dung thanh tra nội bộ.  

Hệ thống các văn bản pháp luật về thanh tra còn chưa thực sự hoàn chỉnh, còn 

nhiều điểm bộc lộ những bất hợp lý, lỗi thời, không phù hợp với tình hình và yêu 

cầu thực tiễn. 

Cơ cấu tổ chức thanh tra chưa phù hợp thiếu về số lượng, nhiều cán bộ, viên 

chức, người lao động thực hiện công tác thanh tra nội bộ chưa được đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ cho nên trong quá trình nhiệm vụ còn lúng túng, chưa xác 

định được việc cần làm dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra chưa 

xác định, làm rõ được sai phạm chỉ ra được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, qua 

đó có những kiến nghị xử lý phù hợp với yêu cầu của thanh tra bộ. 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra hiệu quả chưa cao chưa 

thu hút được sự tâm của các tổ chức cá nhân vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát. Bên cạnh những lý do trên khối lượng công việc của tổ chức thanh tra ngày 

càng nhiều, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục có những diễn biến 

phức tạp, cán bộ thực hiện công tác thanh tra, vừa phải giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo. Cán bộ thực hiện công tác thanh tra số lượng ít nên trong hoạt động thanh tra 

phải huy động cán bộ thuộc các phòng/ban chuyên môn khác, do bị hạn chế về 

chuyên môn nghiệp vụ thanh tra nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra 

chưa được cao. 

 

Tiểu kết chƣơng  

Nghiên cứu thực thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực 

tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật, theo chương trình, kế hoạch; công tác thanh tra bám sát nhiệm vụ trọng tâm. 

Các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động đảm 

bảo theo nguyên tắc tổ chức và quản lý đối với các đơn vị: Đảm bảo sự quản lý, 

kiểm tra, giám sát trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội và của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công khai dân chủ trong các hoạt động theo quy 

định của pháp luật có liên quan. Đảm bảo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực của đơn vị, các nguồn lực của Nhà nước và Đại học Quốc gia giao. 

Công tác thanh tra nội bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai theo đúng 

tiến độ kế hoạch, hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, hệ thống tổ chức 
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nhân sự thực hiện công tác thanh tra và pháp chế từ Đại học Quốc gia đến các đơn 

vị luôn được kiện toàn theo quy định, hệ thống văn bản quản lý được quan tâm kiện 

toàn, công tác phối hợp giữa Ban thanh tra và Pháp chế với các đơn vị đã được triển 

khai và thực hiện  tốt, công tác xử lý đơn, thư và tiếp công dân được quan tâm, triển 

khai thực hiện có hiệu quả. Qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều thiếu 

sót, hạn chế của các chủ thể tham gia hoạt động, đối tượng thanh tra, qua đó chấn 

chỉnh những sai phạm trong quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số hạn chế, bất cập 

như: Số lượng các cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội còn ít, hoạt 

động thanh tra chưa được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức 

thực hiện, chủ yếu thanh tra theo kế hoạch. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao 

động làm công tác thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội, với trình độ chuyên 

môn về chuyên ngành đào tạo khác là khá cao, chuyên nghành luật còn khá thấp, 

cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách thấp, chủ yếu là kiêm nhiệm... 

Nguyên nhân của những hạn chế trên xuất phát từ việc: Hệ thống các văn bản 

pháp luật về thanh tra còn chưa thực sự hoàn chỉnh, còn nhiều điểm bộc lộ những 

bất hợp lý, lỗi thời, không phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Công tác 

tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được 

sự tâm của các tổ chức cá nhân vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.  
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Chƣơng 3 

PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CỦA THANH TRA NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP DO THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 
 

3.1. Phƣơng hƣớng  

3.1.1. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thanh 

tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập phải bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

Đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là bộ phận cấu thành của bộ máy cơ 

quan nhà nước và chịu sự quản lý nhà nước cả về tổ chức cũng như hoạt động… 

Các đơn vị sự nghiệp công lập bình đẳng với các tổ chức, cá nhân trong quan hệ 

cung cấp dịch vụ công. Hiện nay nước ta đang phát triển nền kinh tế nhiều thành 

phần vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với sự 

phát triển đa dạng của các nền kinh tế đòi hỏi công tác quản lý nhà nước ở từng 

ngành, từng lĩnh vực nói chung cũng như công tác thanh tra nội bộ nói riêng, đặc 

biệt là công tác thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do thủ tướng chính 

phủ quyết định thành lập đáp ứng được yêu cầu đổi mới và đáp ứng được nhu cầu 

thực tiễn.  

Thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập là hoạt động thanh tra tại đơn vị, giúp Thủ trưởng, người đứng đầu 

đơn vị nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến nghị biện pháp 

khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của 

đơn vị; giúp đơn vị, tổ chức, cá thực hiện chính sách pháp luật chính sách, pháp luật 

liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật. Do đó việc kiện toàn 

tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần đảm bảo thực hiện hoạt động lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành trong đơn vị sự nghiệp công lập do thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập là một yêu cầu, đòi hỏi tất yếu khách quan phù hợp với quy 

luật phát triển. 

Với vị trí, vai trò, đặc thù riêng thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập cần phải được chú trọng xây dựng tổ 

chức bộ máy theo hướng khoa học, xác định theo chức năng, nhiệm vụ của từng 
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đơn vị, đảm bảo hoạt động thanh tra được hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác 

thanh tra nội bộ, nhằm xác lập địa vị đơn vị thanh tra phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; tăng cường tính tập trung, thống nhất, chủ động và tự chịu trách 

nhiệm trong tổ chức và hoạt động của thanh tra. Bên cạnh đó, xây dựng, đội ngũ cán 

bộ, viên chức thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính nhằm góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.  

Để đáp ứng được yêu cầu trên cần quan tâm đến những điểm sau:  

- Sắp xếp tổ chức bộ máy thanh tra nội bộ tại đơn vị trên cơ sở yêu cầu nhiệm 

vụ cụ thể từng đơn vị, căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị. Trên cơ sở mục tiêu 

chung, Chiến lược đề ra các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp trong từng 

giai đoạn. 

- Tăng cường bổ sung cán bộ, viên chức, lực lượng làm công tác thanh tra nội 

bộ tại đơn vị một cách khoa học phù hợp với đơn vị, đáp ứng yêu cầu của từng bộ 

phận. Tăng cường cả về chất lượng và số lượng để đảm bảo được nhiệm vụ, trách 

nhiệm được giao và khối lượng công việc ngày càng tăng. 

- Bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ vào các vị trí lãnh đạo quản lý, chức danh thanh 

tra theo đúng quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, có năng lực 

chuyên môn, có uy tín trong đơn vị, đáp ứng được yêu cầu thực tế và đặc điểm yêu 

cầu của tổ chức thanh tra. 

- Hoạt động của của tổ chức thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập phải tuân thủ theo các quy định của pháp 

luật, của đơn vị. Đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và 

kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đang thuộc đối tượng thanh tra. 

Như vậy để kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra nội bộ 

cần bám sát kế hoạch nhiệm vụ đã được phê duyệt hàng năm, các đơn vị cần chủ 

động phối hợp theo tinh thần phát huy cao độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ 

trưởng đơn vị để tập trung hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra tại đơn vị. 

3.2.2. Kiện toàn tổ chức thanh tra và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ 

chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng được yêu cầu 

của cải cách hành chính  

Cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra chính là xây dựng nền hành chính 

dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính nhằm xây dựng tổ chức bộ máy thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công 
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lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo hướng gọn nhẹ, tuân thủ 

pháp luật, hoạt động thực sự có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của 

công cuộc xây dựng và phát triển bền vững. 

Đáp ứng được yêu cầu về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại đơn vị 

đạt kết quả, chỉ đạo và phân công cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính theo 

lĩnh vực phụ trách; kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, xử lý nghiêm minh kịp 

thời đối với cán bộ, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ của mình gây 

phiền hà cho tổ chức và cá nhân; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích 

ý nghĩa, nội dung, chủ trương chính sách liên quan đến cải cách hành chính; thực hiện 

triển khai tốt việc đánh giá công tác cải cách hành chính của từng cuộc thanh tra nội bộ 

để làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng tại đơn vị. 

Cải cách về thủ tục hành chính: Lĩnh vực công tác tiếp công dân cần, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cần phải rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên; kiến nghị 

loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; tham 

mưu công bố kịp thời, đầy đủ, các thủ tục hành chính mới theo quy định. giám sát 

đối với việc chấp hành của các phòng, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

thực hiện quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; củng cố, nâng cao 

chất lượng thực hiện cơ chế một cửa gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính.  

Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động: 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán 

bộ, công chức gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra" cho cán bộ, công chức thanh tra . 

Triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức tại 

đơn vị. 

Có kế hoạch kiểm tra công vụ, thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra cán bộ, công 

chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu cải cách hành chính trong trình tự thành tra nội bộ: từ việc chuẩn bị thanh 

tra (thu thập thông tin, lập báo cáo khảo sát...); lập kế hoạch thanh tra; ra quyết định, 

phê duyệt kế hoạch thanh tra; cải cách trong việc chuẩn bị triển khai thanh tra... 



67 

3.2.3. Kiện toàn tổ chức thanh tra và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ 

chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo kịp thời cho 

việc phát hiện và xử lý vi phạm  

Mục đích của hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nói riêng đều thể 

hiện: nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để 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 đúng 

quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra nội bộ, hoạt động thanh 

tra phải đảm bảo tính kịp thời. Tính kịp thời ở đây có nghĩa là kịp thời từ việc xây 

dựng kế hoạch, ra quyết định thanh tra, tiến hành thanh tra, ra kết luận thanh tra, 

kiến nghị xử lý sau thanh tra. Bởi hoạt động thanh tra phục vụ cho công tác quản lý, 

điều hành của đơn vị, đây là quá trình diễn ra liên tục, cho nên hoạt động thanh tra 

cần tiến hành thường xuyên, kịp thời để có những chấn chỉnh trong hoạt động quản 

lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị. 

Kịp thời là một yêu cầu mang tính đặc thù trong phương pháp hoạt động của 

thanh tra. Yêu cầu này nhằm đảm bảo phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những 

việc làm vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể 

và các cá nhân trong xã hội. Nguyên tắc kịp thời trong hoạt động thanh tra đòi hỏi: 

- Khi có đầy đủ cơ sở tiến hành thanh tra, tổ chức thanh tra có thẩm quyền phải 

nhanh chóng tiến hành hoạt động thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. 

- Mọi công việc cần tiến hành trong hoạt động thanh tra đều phải thực hiện trong 

thời hạn được pháp luật quy định. 

3.3. Giải pháp chung về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của tổ chức thanh tra nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tƣớng 

Chính phủ quyết định thành lập 

3.3.1. Hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ  

a- Hoàn thiện pháp luật về thanh tra  

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định điều chỉnh hoạt động thanh 

tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
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thành lập là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định đến hiệu lực, hiệu quả 

của công tác quản lý nhà nước. Vì vậy để đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của thanh tra nói chung và tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ trong đơn 

vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nói riêng cần 

phải được quan tâm, xác định đúng đắn yêu cầu, định hướng hoàn thiện pháp luật về 

thanh tra. Đây sẽ là cơ sở cho việc ban hành, sửa đổi, bổ sung thay thế các quy định 

pháp luật về thanh tra nội bộ. 

Xuất phát xuất phát từ yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, mục đích hoạt 

động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để 

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 đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ yêu cầu đổi mới về kinh tế 

dẫn đến yêu cầu đổi mới về hoạt động quản lý của nhà nước, tất yếu các quy định 

của pháp luật về thanh tra nội bộ phải được ban hành cho phù hợp. Xuất phát từ yêu 

cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, yêu cầu của quá trình cải cách hành chính, yêu 

cầu của xu thế hội nhập và toàn cầu hóa…  

Từ yêu cầu đó cần phải hoàn thiện thể chế pháp luật về thanh tra theo định 

hướng:  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức và hoạt 

động của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập một cách hiệu quả, đồng bộ, đảm bảo đáp ứng được kịp thời, 

chính xác. 

- Tăng cường tính độc lập của tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Quy định nhiệm vụ quyền 

hạn của người phụ trách, đứng đầu tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ. 

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình thực hiện trình tự thanh tra nội bộ trong đơn 

vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập một cách khoa 

học, cụ thể và chặt chẽ để thực hiện một cách thống nhất trong công tác thanh tra 

nội bộ nói chung.  

Quy trình thực hiện trình tự thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hiện nay vẫn thực hiện trên cơ sở hướng 
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dẫn tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đây là hướng dẫn 

đối với cuộc thanh tra nói chung, do đó khi áp dụng vào công tác thanh tra nội bộ 

trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đôi 

lúc chưa phù hợp với thực tế và tình hình cụ thể của từng đơn vị, đặc biệt đối với 

hình thức thanh tra theo đột xuất. 

Để hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập hoàn thiện hơn phải có một hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật trên cơ sở phải phù hợp với thực tiễn. Hiện nay chưa có một văn 

bản quy phạm pháp luật cụ thể nào quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác thanh tra 

nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 

lập. Do vậy cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn tổ chức và hoạt 

động thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập. 

Đưa ra được các biện pháp bảo đảm hữu hiệu để thực hiện các quyền trong hoạt 

động thanh tra. Từ thực tiễn tổ chức, thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra 

thời gian qua, cho thấy hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quyền chưa cao mà 

trong đó một trong những nguyên nhân là do pháp luật thanh tra chưa quy đinh cụ 

thể về các chế tài bảo đảm thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra. 

- Việc dừng lại ở các quy định mang tính chung nhất về chế tài thực hiện quyền 

trong hoạt động thanh tra, như quy định “Trường hợp đối tượng thanh tra không cung 

cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin, 

tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp 

xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp 

dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra” [5] không có tính răn đe, nghiêm minh trong 

xử lý các hành vi vi phạm khi các chủ thể tiến hành thanh tra thực hiện quyền trong 

hoạt động thanh tra. Đây là vấn đề gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động thanh tra, ảnh 

hưởng tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Do vậy cần sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm  2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật thanh tra cho phù hợp. 

Chế tài đảm bảo thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra không chỉ được đặt 

ra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
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khác có liên quan đến nội dung thanh tra mà cần phải nghiên cứu, đặt ra chế tài cho 

ngay các chủ thể tiến hành thanh tra, qua đó đảm bảo việc xem xét, xử lý trách 

nhiệm và bảo đảm hoạt động thanh tra theo đúng quy định pháp luật trong thực hiện 

quyền trong hoạt động thanh tra. [18]  

b- Hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Khiếu nại, tố cáo được coi là quyền cơ bản của công dân, điều này đã được ghi 

nhận trong Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. “1. Mọi 

người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về 

những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại 

có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định 

của pháp luật. 3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng 

quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác” [28]. Điều 30 của 

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận quyền 

khiếu nại của công dân. Cho thấy đây là một quyền hết sức quan trọng. 

Để hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ trong 

các đơn vị sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập cần hoàn thiện 

pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Cần sửa đổi: Khoản 6 Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011 “6. Người giải quyết 

khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.” Trong 

khi đó: Khoản 1, Điều 7, Luật khiếu nại năm 2011 “1. Khi có căn cứ cho rằng quyết 

định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người 

đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi 

kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.’’ 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu 

hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu 

nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 

Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 

hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi 

kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.” [27] 
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Đây là một quy định không rõ ràng, trong nhiều trường hợp người khiếu nại gửi 

đơn khiếu nại lòng vòng, không đúng người có thẩm quyền giải quyết và mất quyền 

khiếu nại khi thời hiệu khiếu nại đã hết. 

Về việc bảo vệ thông tin người tố cáo là một nguyên tắc xuyên xuốt trong quá 

trình tiếp nhận và xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo được quy định trong Luật Tố 

cáo và Nghị định 76/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên bộ phận tiếp nhận, xử lý đơn thư và 

giải quyết tố cáo là tập thể, cán bộ, công chức, viên chức chưa được quán triệt về 

bảo mật thông tin của người tố cáo thì đây là quy định khó thực hiện. 

c- Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Hiện nay pháp luật về phòng, chống tham nhũng vẫn còn thiếu quy định cụ thể về 

các biện pháp bảo đảm thực hiện như về trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch 

trong một số lĩnh vực, hoạt động, xử lý tài sản tham nhũng, kiểm soát thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn, xác định trách nhiệm của người đứng đầu... cho nên cần 

hoàn thiện sửa đổi pháp luật về phòng, chống tham nhũng về những vấn đề trên. 

Trong quá trình sửa đổi cần bám sát vào những khó khăn, bất cập, vướng mắc 

trong thực tiễn thi hành luật; bảo đảm các quy định phù hợp thực tiễn thì mới tạo 

điều kiện cho công tác tổ chức thực hiện.  

Sửa Điều 48, Luật phòng, chống tham nhũng quy định đối tượng có nghĩa vụ kê 

khai tài sản, thu nhập. Việc xác định phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, 

thu nhập phải trên cơ sở và phù hợp thực tiễn, năng lực quản lý, kiểm soát hiện nay 

của Nhà nước ta. Trong điều kiện hiện nay, Nhà nước chưa có khả năng kiểm soát 

tốt được tài sản, thu nhập của mọi đối tượng trong xã hội, để việc kê khai minh bạch 

tài sản, thu nhập thật sự trở thành một biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Cần sửa đổi Ðiều 5, Luật phòng, chống tham nhũng về nội dung liên quan trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn cần làm rõ các 

hành vi tham nhũng; Quy định chế tài đối với các hành vi cấm,  phải xử lý hình sự 

trong những trường hợp vi phạm nào? Ví dụ như: trù dập người tố cáo; quy định 

người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng... 

3.3.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và tổ chức thực hiện hoạt động 

thanh tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  

a- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra  

Thủ trưởng cơ quan đơn vị có vai trò quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động 

thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập  do Thủ tướng Chính phủ quyết 
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định thành lập và là người trực tiếp thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của tổ 

chức thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ... Vì vậy, nâng cao chất lượng chỉ đạo, 

điều hành hoạt động  thanh tra cần thiết phải nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ 

trưởng đơn vị. 

Tăng cường theo dõi, đôn đốc tập trung vào những vụ việc, vấn đề thực hiện 

trình tự, thủ tục thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua theo dõi đôn đốc, kiểm 

tra cần tiến hành tổng kết, đánh giá nhằm rút ra kết luận ưu điểm, nhược điểm của 

việc tổ chức thực hiện làm bài học kinh nghiệm. Để đạt hiệu quả thì cần phải nâng 

cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cần được thực hiện 

thường xuyên, cụ thể, phù hợp với yêu cầu của công tác thanh tra nội trong đơn vị, 

trong từng thời kỳ và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng lĩnh vực thanh tra.  

Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của Bộ, ngành và chương trình công tác của cơ 

quan thanh tra cấp trên, chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế hoạch 

thanh tra của cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý trực tiếp. 

b- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Thủ trưởng cơ quan đơn vị phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, xác 

định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị 

quan trọng, thường xuyên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, sâu 

sát, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trọng tâm là triển 

khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo và tổ chức thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

phải được quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xem xét với phương châm giải 

quyết đến tận cùng của vụ việc, trả lời bằng văn bản cho người đi khiếu kiện.  

Người đứng đầu đơn vị phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân 

theo quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

b- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng 

Thủ trưởng cơ quan đơn vị phải quán triệt tinh thần phòng chống tham nhũng 

trong mọi nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của đơn vị mình. Nghiêm túc triển 

khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác phòng, 
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chống tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống tham nhũng của tất cả các đơn vị trực thuộc. 

3.3.3. Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

Với vị trí, vai trò riêng của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập cần phải chú trọng xây dựng tổ chức bộ 

máy theo hướng khoa học, tinh gọn, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn 

vị trong hệ thống để đảm bảo hoạt động thanh tra nội bộ hoạt động hiệu quả, đáp 

ứng được yêu cầu quản lý của đơn vị. Để đạt được yêu cầu đưa ra cần phải quan 

tâm đến các yếu tố sau:  

- Sắp xếp tổ chức bộ máy cần phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn 

vị, căn cứ vào điều kiện thực tế, điều kiện tự nhiên, về phạm vi hoạt động của đơn 

vị để bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý. 

- Bố trí biên chế thanh tra cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra một cách khoa 

học phù hợp với hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do thủ 

tướng chính phủ quyết định thành lập. 

- Kiện toàn tổ chức thanh tra nội bộ do thủ tướng chính phủ quyết định thành 

lập phải đảm bảo thật sự gọn nhẹ, vừa đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực phù 

hợp với điều kiện thực tế trong đó các cá nhân cấu thành một tổ chức, hoạt động 

nhịp nhàng không chồng chéo lên nhau, không cản trở nhau mà tạo thành một mối 

liên kết trong một hệ thống chặt chẽ vận hành có hiệu quả phát huy sức mạnh của 

từng bộ phận trong tổng thể tổ chức tạo nên  sức mạnh tổng hợp. 

- Cần tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm 

công tác thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do thủ tướng chính phủ quyết 

định thành lập đảm bảo cả về số lượng và chất lượng đảm đương được nhiệm vụ và 

khối lượng công việc ngày càng tăng của đơn vị. 

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác thanh tra nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong đơn vị 

sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập là một trong 

những vấn đề quan trọng hàng đầu của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước 

cũng như trong hoạt động thanh tra nội bộ. Công chức viên chức người lao động 

không những phải có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra mà còn phải am 

hiểu về chuyên môn của đơn vị mình đang công tác. 
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Hoạt động thanh tra nội bộ mang tính ảnh hưởng, liên quan đến quyền và lợi ích 

trực tiếp của cán bộ, công chức, người lao động của quan tổ chức, nên ngoài kiến 

thức chuyên môn, cán bộ làm công tác thanh tra có trình độ, đạo đức, tuân thủ pháp 

luật. Vậy yêu cầu được đặt ra đối với việc nâng cao năng lực trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập cần có những giải pháp như sau:  

+ Đổi mới việc tuyển dụng sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra  

Đối với số lượng cán bộ, người lao động (không phải cán bộ chuyên trách) có 

trình độ đại học trở lên, cần phải đào tạo, qua lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra để 

có thể tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả; Phân bổ cơ cấu đội ngũ 

làm công tác thanh tra tại các phòng/ban thanh tra phù hợp với quy mô của từng 

đơn vị trực thuộc; Làm tốt công tác tổ chức cán bộ có chính sách khen thưởng kỉ 

luật kịp thời có chương trình khuyến khích động viên cán bộ thanh tra phát huy khả 

năng tinh thần trách nhiệm đồng thời hạn chế tối đa những hiện tượng tiêu cực có thể 

xảy ra trong quá trình cán bộ viên chức người lao động thực hiện nhiệm vụ thanh tra; 

Kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm kỷ luật nội quy, quy chế đơn vị 

của cán bộ viên chức người lao động làm công tác thanh tra. Đảm bảo nguyên tắc chịu 

trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hoạt động của mình. 

+ Thường xuyên có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh tra và cộng tác 

viên thanh tra. Việc bồi dưỡng có thể dưới hình thức khác nhau, thông qua hội nghị 

giao ban tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn dài hạn... 

+ Tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ làm công tác thanh tra, và các đoàn 

thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do thủ tướng chính phủ quyết định 

thành lập, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm nội qui về công tác thanh tra 

của đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

 3.3.4. Giải pháp về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Quan tâm cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo khắc phục thủ tục hành chính rườm rà, kéo dài ở tất cả các khâu 

tiến hành thanh tra, báo cáo và kết luận thanh tra nhằm tránh phiền hà cho đối tượng 

thanh tra và đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác quản lý điều hành của đơn vị. 

- Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn 

vị sự nghiệp công lập doThủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 
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3.4. Giải pháp và kiến nghị đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

Thứ nhất, mô hình tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội được 

tổ chức theo mô hình 2 cấp: cấp đơn vị quản lý (Ban thanh tra) và cấp đơn vị thành 

viên (Phòng thanh tra hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra ở đơn vị 

không thành lập phòng). Thanh tra cấp Đại học Quốc gia Hà Nội là Ban Thanh tra 

và Pháp chế Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Có thể nhận định rằng theo mô hình tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc 

gia như trên trước phải hết sức nỗ lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 

giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao vị trí, vai trò của thanh tra được thể hiện thông 

qua xu hướng xây dựng tổ chức thanh tra tập trung, thống nhất. Việc xây dựng tổ 

chức thanh tra theo hướng này giúp nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị thanh tra. Với mô hình tổ chức vừa làm công tác thanh tra, vừa làm công 

tác pháp chế như hiện nay thì độ chuyên sâu, nghệ tinh chưa thể đạt được. Rõ ràng 

rằng, cùng một lúc trong hoạt động của mình, trách nhiệm của Trưởng ban Thanh 

tra và Pháp chế; trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức thanh tra, cán bộ phụ trách 

công tác thanh tra của đơn vị phải thực hiện hai nhiệm vụ: thanh tra và pháp chế, 

cần phải đổi mới mô hình tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp về 

chức năng và cơ chế hoạt động phù hợp. Do vậy cần thay đổi tên gọi cũng như chức 

năng nhiệm vụ cụ thể thành Ban thanh tra và Ban Pháp chế riêng biệt. 

Thứ hai, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra 

các đơn vị thành viên và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thành viên tổ chức 

hoạt động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng theo quy định của pháp luật, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Các tổ chức thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội là bộ phận chuyên môn 

trong cơ cấu tổ chức của đơn vị, thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra nội bộ, 

giúp việc cho thủ trưởng cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng trong phạm vi, chức năng của đơn và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của tổ chức thanh tra cấp trên.   

Với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức thanh tra nội Đại học Quốc gia 

Hà Nội tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của thủ 

trưởng đơn  cùng cấp, đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 
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quyền quản lý của thủ trưởng cùng cấp, do thủ trưởng quyết định thành lập. Nội 

dung thanh tra là việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. Trên thực tế nội dung thanh tra rất rộng, phức tạp, vì việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra rất đa dạng, thuộc tất 

cả các lĩnh vực và được điều chỉnh ở nhiều ngành luật khác nhau. 

Khi tiến hành hoạt động thanh tra, tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc 

gia Hà Nội nếu có phát hiện sai phạm, song kiến nghị xử lý không được thủ trưởng 

ghi nhận, thực hiện, dẫn đến trật tự, kỷ cương quản lý tại đơn vị bị buông lỏng. 

Nguyên nhân quan trọng là do sự lệ thuộc quá nhiều của thanh tra vào thủ trưởng 

cùng cấp. Bên cạnh đó, các sai phạm trong các lĩnh vực chuyên ngành phát hiện ra 

không được xử phạt mà chỉ được kiến nghị. Việc áp dụng các biện pháp mạnh, cần 

thiết để xem xét, làm rõ cũng còn hạn chế. Do đó đề nghị Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội cần có biện pháp tăng cường quyền hạn hơn nữa, cần phải có những 

quyền hạn gì tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình thực 

hiện hoạt động thanh tra của tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội phải được trao cho 

những quyền hạn lớn, mạnh hơn nữa so với hiện nay. 

Thứ ba, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có vai trò quyết định chất lượng 

hiệu quả hoạt động thanh tra nội bộ trong toàn bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, là 

người trực tiếp thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của tổ chức và thực hiện hoạt 

động thanh tra nội bộ của toàn Đại học Quốc gia Hà Nội vì vậy cần nâng cao chất 

lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của thủ trưởng đơn vị. 

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đại học Quốc gia 

Hà Nội ngoài việc có nội quy quy định chi tiết, đầy đủ phải có đội ngũ cán bộ tiếp 

công dân có phẩm chất, năng lực, có hiểu biết sâu sắc về pháp luật và nhiều lĩnh 

vực, cán bộ tiếp công dân phải có kỹ năng giao tiếp, có nhiệt tình, tâm huyết. Nơi 

tiếp công dân phải thuận lợi, đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Công tác tiếp công dân, xử 

lý đơn thư phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích nắm đầy đủ 

thông tin từ đó tìm ra biện pháp để xử lý tránh tình trạng chồng chéo thì mới đạt 

hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Để tránh tình trạng khiếu nại 

vượt cấp, kéo dài của công dân cần thường xuyên nâng cao, đổi mới công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của công dân. 
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Đối với công tác xử lý đơn thư đạt hiệu quả cao cần phải đổi mới công tác tổ 

chức tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân theo hướng xây dựng mô hình tổ chức 

gắn kết hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức xã hội. 

Tăng cường công tác quản lý về tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp công dân giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được xử lý đến cùng. 

Thủ trưởng đơn vị quan tâm triển khai áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm 

công tác thanh tra theo chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thứ tư, kiện toàn tổ chức thanh tra tại các đơn vị thành viên (100% cấp đơn vị 

thành lập phòng thanh tra); Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban thanh tra và Pháp chế) 

tiếp tục quan tâm, xem xét bổ sung định biên nhân lực và hướng dẫn vị trí việc làm 

Thanh tra và Pháp chế cho các đơn vị theo hướng tăng cán bộ chuyên trách, giảm 

kiêm nhiệm; đơn vị phân công, sử dụng cán bộ hợp lý.  

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật 

những thông tin mới cho cán bộ thanh tra trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại 

học Quốc gia Hà Nội tạo cơ chế, hướng dẫn triển khai; các đơn vị chủ động triển 

khai thực hiện việc cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 

công tác giữa các đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thứ năm, tăng cường liên kết, phối hợp giữa Ban thanh tra và Pháp chế, Văn 

phòng, các Ban của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị; giữa bộ phận thanh tra 

và pháp chế với các bộ phận chức năng trong đơn vị và trong toàn Đại học Quốc gia 

Hà Nội trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. 

 

Tiểu kết chƣơng  

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận cũng như thực trạng tổ chức và hoạt động của 

thanh tra nội bộ Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn xác định phương hướng kiện 

toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phải bám 

sát quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đơn vị sự nghiệp công lập 

cũng như Giải pháp và kiến nghị đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội: Hoàn thiện các quy 

định về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ; Tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, và tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng; Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong đơn 

vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.  
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KẾT LUẬN 

Với vai trò quan trọng tổ chức và hoạt động thanh tra, công tác thanh tra phục 

vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với đời 

sống xã hội có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Khảng định là chức năng thiết yếu của quản lý là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Thanh tra luôn luôn gắn liền với quản lý, là một 

nội dung của quản lý. Thanh tra còn là một phương thức phát huy dân chủ, tăng 

cường pháp chế, phát hiện, phòng ngừa và xử lý những biểu hiện quan liêu, tham ô, 

lãng phí và những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý.  

Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn đã xây dựng khái niệm về thanh tra 

nội bộ; luận văn cũng đã đưa ra được quan niệm về thanh tra nội bộ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

Thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiêp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp 

luật quy định của nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định  thành lập  đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, 

nội quy, quy chế  của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc đơn vị, cơ quan đó. 

Thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định thành lập có thể hiểu là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Thủ trưởng, người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quyết định thành lập nhằm phát 

hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng 

ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; giúp đơn 

vị, tổ chức, cá thực hiện chính sách pháp luật chính sách, pháp luật liên quan; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

Luận văn cũng đã chỉ ra được nội dung hoạt động của thanh tra nội bộ trong đơn 

vị sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

Qua nghiên cứu thực trạng thực trạng tổ chức và hoạt của thanh tra nội bộ từ 

thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội, với tình hình chung là Đại học Quốc gia Hà Nội 

tiếp tục thực hiện tự chủ đại học để phù hợp với xu thế hội nhập. Đại học Quốc gia 

Hà nội đang tích cực triển khai đổi mới căn bản, toàn diện các hoạt động Giáo dục 

và Đào tạo, Khoa học - Công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 

20/NQ-TW và Nghị quyết Trung ương số 29/NQ-TW; thực hiện chiến lược phát 
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triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và chiến lược phát 

triển Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thực trạng tổ chức và 

hoạt động thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được cải 

tiến, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ, có sự đổi mới trong chỉ đạo điều hành và 

phương thức thực hiện. Kết quả công tác thanh tra đã góp phần quan trọng cung cấp 

thông tin quản lý điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu cho Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội và cho thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo môi 

trường ổn định, thống nhất và thúc đẩy sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Hệ thống tổ chức nhân sự thực hiện công tác thanh tra và pháp chế từ Đại học 

Quốc gia đến các đơn vị luôn được kiện toàn theo quy định; hệ thống văn bản quản 

lý của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được quan tâm kiện toàn trên các lĩnh vực hoạt 

động, đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Nghị định 

186/2013/NĐ-CP, Quy chế 26/2014/QĐ-TTg, các văn bản pháp luật liên quan và 

yêu cầu quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội trên các lĩnh vực; phối hợp giữa Ban 

thanh tra và Pháp chế với các đơn vị đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả; 

qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều thiếu sót hạn chế của các chủ thể 

tham gia hoạt động, đối tượng thanh tra, qua đó chấn chỉnh những sai phạm trong 

quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.  

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế bất cập như: hạn chế trong việc triển khai 

thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ, công tác thanh tra chưa triển khai chuyên sâu 

một số lĩnh vực quản lý như tài chính và đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp…; số lượng các cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc 

gia Hà Nội còn ít; hạn chế trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với hoạt động 

thanh tra và người làm công tác thanh tra; kết luận thanh tra còn chung chung, chưa 

chỉ ra được sai phạm cụ thể; Chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cụ thể 

hoạt động và tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập… 

Nguyên nhân của những hạn chế trên do thiếu căn cứ pháp lý; Hệ thống các văn 

bản pháp luật về thanh tra còn chưa thực sự hoàn chỉnh, còn nhiều điểm bộc lộ 

những bất hợp lý, lỗi thời, không phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn; Cơ cấu 

tổ chức thanh tra chưa phù hợp thiếu về số lượng, nhiều cán bộ, viên chức, người 

lao động thực hiện công tác thanh tra nội bộ; công tác tuyên truyền phổ biến pháp 
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luật về thanh tra hiệu quả chưa cao chưa thu hút được sự tâm của các tổ chức cá 

nhân vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát… 

Xuất phát từ thực tiễn trên, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới tổ 

chức và hoạt động của thanh tra nội bộ Đại học Quốc gia Hà Nội: Hoàn thiện hệ 

thống văn bản pháp luật về thanh tra; kiện toàn tổ chức thanh tra nội bộ một cách 

hợp lý phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính tại Đại học Quốc gia Hà Nội; đổi 

mới việc tuyển dụng, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động làm công tác thanh tra nội bộ; minh bạch hóa công tác thanh tra nội 

bộ; đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác thanh tra. 
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