
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 75 /TTr-VP 

V/v báo cáo kết quả công tác 

 thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng Quý I năm 2021 

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2021 
 

                                                                                                       

     Kính gửi: 

- Thủ trƣởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; 

- Thủ trƣởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Giám đốc các Công ty TNHH MTV trực thuộc UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh. 
 

 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính 

phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021, cụ thể nhƣ sau:  

1. Nội dung báo cáo 

- Thủ trƣởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021 (Chánh thanh tra các sở, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố làm tốt việc tổng hợp và tham mưu cho thủ 

trưởng cùng cấp báo cáo). 

- Ngƣời đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, thủ trƣởng các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên trực thuộc UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống 

tham nhũng Quý I năm 2021.  

2. Hình thức báo cáo 

- Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng 

hợp báo cáo chung về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thành một bản báo cáo để thuận lợi cho 

việc thống kê, tổng hợp. 

- Đối với các biểu số liệu thống kê gửi kèm theo báo cáo: Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng tiếp tục theo dõi bổ sung các chỉ tiêu thống kê của 

Biểu số 2a, Biểu số 2d và Biểu số 3a theo mẫu đã gửi kèm theo Công văn số 

719/TTr-VP ngày 18/10/2019 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả công 

tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 
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nhũng năm 2019 (được đăng tải kèm theo Công văn này trên Cổng thông tin 

điện tử Thanh tra tỉnh Hải Dương, mục Thông báo). Các biểu thống kê khác 

thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tƣ số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 

của Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổng hợp đầy đủ biểu số liệu và gửi kèm theo báo cáo). 

3. Thời gian gửi báo cáo 

Báo cáo và biểu số liệu kèm theo gửi về Thanh tra tỉnh trƣớc ngày 10/3/2021 

theo đƣờng công văn và theo các hộp thƣ điện tử: 

buivanky@haiduong.gov.vn và duongquangthinh@haiduong.gov.vn. 

Đề nghị thủ trƣởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của 

tỉnh; thủ trƣởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; giám đốc các công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, gửi báo cáo 

đúng thời hạn để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mƣu với UBND tỉnh báo cáo 

theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                              
- Nhƣ trên; 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Website Thanh tra tỉnh; 

- Lƣu: VT, TH, Phòng Thanh tra PCTN. 

Q. CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Cao Ngọc Quang 
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