
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

THANH TRA TỈNH 

 

Số: 152/TTr-NV.I 
V/v bổ sung tiêu chí thống kê phục 

vụ báo cáo trong thời gian tới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

                                                                                           

                      Kính gửi: 

                                         - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

                                         - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 293/TTCP-KHTH ngày 08/3/2019 của Thanh tra 

Chính phủ V/v báo cáo kết quả công tác Quý I/2019 và bổ sung tiêu chí thống kê 

phục vụ báo cáo trong thời gian tới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Văn bản số 221/VP-NC ngày 15/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, Thanh 

tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định 

tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ và 

hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 109/TTr-NV.I ngày 12/5/2015 về 

việc thực hiện báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. 

2. Thực hiện Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật phòng, chống tham nhũng (sửa 

đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 và ý kiến chỉ 

đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 293/TTCP-KHTH ngày 08/3/2019, 

Thanh tra tỉnh gửi Văn bản số 293/TTCP-KHTH và đề nghị các Sở, Ban, Ngành 

tỉnh, các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện theo dõi bổ sung các chỉ tiêu thống 

kê (tại Phụ lục gửi kèm Văn bản số 293/TTCP-KHTH) và tổng hợp báo cáo gửi 

về Thanh tra tỉnh từ Quý II/2019 để tổng hợp chung, báo cáo Thanh tra Chính 

phủ. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin, trao đổi 

với Phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh, điện thoại: 02053 812 089 để được 

hướng dẫn, giải đáp. 

Đề nghị Thủ trưởng các các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);            

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;  

- VP, các Phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT.                                                      

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Bế Mạnh Quân 
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