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          Hải Dương, ngày          tháng 11 năm 2020 

         

 

     

                                      Kính gửi: Thanh tra tỉnh Hải Dương 

                                            

 

 UBND tỉnh nhận được công văn số 1897/TTCP-TCBTT ngày 02 tháng 11 

năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp 

công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (Có bản sao kèm theo). Về việc này, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thanh tra tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan có liên quan tổ chức tổng hợp nhu cầu 

bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh gửi về Trường 

Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) trước ngày 30 tháng 11 năm 

2020.  

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện và tổng 

hợp báo cáo đúng thời hạn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban TCD tỉnh; 

- Lưu: VT, TCD, CV. Thủy (10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Hùng 

 

KHẨN 
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