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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 86/ĐĐBQH-VP, ngày 10/5/2022 của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến Luật Thanh tra (sửa 

đổi), 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) và Bảng so sánh 

Luật Thanh tra năm 2010 và dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), UBND huyện 

Đình Lập nhất trí cao với nội dung của dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Dự 

thảo Luật (sửa đổi) quy định rất chi tiết, một số điều của Luật trước đây được 

quy định trong nghị định, thông tư nhưng nay đã được nâng lên thành Luật là 

rất cần thiết và có hiệu lực pháp lý cao hơn so với việc quy định, hướng dẫn 

tại các nghị định, thông tư. Dự thảo Luật lần này tiếp tục giữ nguyên hệ thống 

bộ máy Thanh tra cấp huyện là phù hợp, vừa giảm bớt áp lực công việc cho 

cơ quan Thanh tra cấp trên, vừa kịp thời tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp 

trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đúng theo quan điểm ở 

đâu có quản lý nhà nước, ở đó có cơ quan thanh tra...UBND huyện xin đề 

xuất xem xét một số quy định sau: 

1. Ý kiến thứ nhất 

 Tại Điều 34, Dự thảo Luật quy định: “Thanh tra huyện có Chánh Thanh 

tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên”.  

 Đề nghị bổ sung “Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh 

tra, Thanh tra viên và công chức thanh tra”. 

2. Ý kiến thứ hai 

Tại Khoản 2, Điều 53, dự thảo Luật quy định: “Đoàn thanh tra có 

Trưởng Đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), thành viên 

Đoàn thanh tra”.  

Tuy nhiên dự thảo Luật chỉ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trưởng đoàn thanh tra và Thành viên Đoàn thanh tra, không quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của Phó Trưởng đoàn thanh tra. 

Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, xem xét./.   
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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