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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021   

  

 Triển khai Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 02 năm 2021 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo cáo công tác thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch 

số 106/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát 

huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 712/TTr-P4 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Thanh tra tỉnh về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 

năm 2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09 tháng 05 năm 2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21 tháng 01 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác thanh tra 

Thực hiện Văn bản số 900/TTr-P2 ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Thanh 

tra tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Tư pháp 

đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Tư pháp 

đã ban hành quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

công chứng, chứng thực và phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 

2(1); quyết định thanh tra về công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Quang 

Trung, thành phố Kon Tum(2). Kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã báo 

cáo kết quả thanh tra và tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh 

tra theo quy định(3). 

 2. Công tác tiếp dân; xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 2.1. Công tác tiếp dân 

                                           
1 Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 08/4/2021; 
2 Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 03/6/2021. 
3 Kết luận số 668/KL-STP ngày 25/5/2021; Kết luận số 03/KL-STP ngày 05/7/2021. 
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 Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân của Sở; ban hành  

thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân(4) và cử công chức thường trực tiếp công 

dân theo quy định.  Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Sở Tư pháp ban hành 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở năm 2021(5) và triển khai 

thực hiện nghiêm túc.  

 Thực hiện chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ Công tác(6) tiếp công dân của tỉnh, Sở 

Tư pháp đã cử lãnh đạo và công chức tham gia trực, tiếp công dân phục vụ Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, định kỳ 

ngày 22 hàng tháng, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia trực tiếp công dân 

cùng với Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

 Số lượt tiếp công dân trong 9 tháng đầu năm 2021: 0 lượt. 

2.2. Xử lý đơn, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong 9 tháng năm 2021, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 05 đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân(7); chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 rà 

soát hồ sơ, tài liệu và xác minh thông tin liên quan đến nội dung phản ánh của công 

dân theo đề nghị của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam; trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Hà 

Quang Tứ (trú tại Tổ 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)(8). 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

Triển khai Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư 

pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021(9) để triển khai 

thực hiện tại đơn vị. Trên cơ sở đó, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc các quy định của  pháp  luật về minh bạch tài sản, thu nhập đối với 

công chức, viên chức (CCVC) thuộc phạm vi quản lý theo quy định; xử lý nghiêm 

đối với các trường hợp không thực hiện, chậm thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng quy định việc minh bạch tài sản, thu nhập (nếu có). Đến nay, tại đơn vị không 

có trường hợp CCVC vi phạm quy định này. 

                                           
4 Thông báo số 37/TB-STP ngày 30/4/2021. 
5 Thông báo số 88/TB-STP ngày 14/12/2020. 
6 Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 

Tổ công tác tiếp công dân phục vụ cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh 
7 Đơn khiếu nại, tố cáo của bà Trần Thị Tý; Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu; Đơn đề nghị tiếp tục hỗ 

trợ các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đơn góp ý của ông Đặng Quốc Việt; Đơn kêu cứu 

khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Thiên Hương. 
8 Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 29/3/2021. 
9 Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 29/01/2021. 
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Thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định của pháp luật đối với 

việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; công bố 

công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian 

giải quyết và mức thu các loại phí lệ phí...; công khai số điện thoại đường dây nóng 

của đơn vị trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân. Việc 

thực hiện công khai, minh bạch được thực hiện bằng nhiều hình thức như: niêm yết 

công khai tại trụ sở cơ quan; trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Trang Thông tin 

PBGDPL của tỉnh và phát hành các ấn phẩm;... 

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

305/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo, định hướng cho các 

ngành, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các luật, pháp lệnh, văn 

bản mới ban hành, văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã 

hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, 

sinh hoạt của Nhân dân..., trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến phòng, 

chống tham nhũng như: Luật PCTN; Luật Tố cáo; Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật PCTN... 

Sở Tư pháp ban hành các Văn bản: số 139/STP-PBGDPL ngày 27 tháng 01 

năm 2021 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý I/2021; số 427/STP-PBGDPL ngày 01 

tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý II/2021; số 876/STP-PBGDPL 

ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý III/2021 nhằm hướng 

dẫn công tác PBGDPL nói chung và các văn bản pháp luật về PCTN nói riêng 

như: Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về PCTN giai đoạn 2019 -

2021” trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21 

tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác PCTN năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh;... 

Thường xuyên đăng tải nội dung các văn bản pháp luật mới, các văn bản 

liên quan đến PCTN với hàng chục tin, bài viết... trên Trang Thông tin điện tử của 

Sở và Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; 04 số Thông tin phổ biến pháp luật 

(4.400 cuốn), 02 số Tập san Tư pháp (1.400 cuốn) nhằm góp phần nâng cao kiến 

thức, sự hiểu biết của mọi người về pháp luật PCTN. 

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về PCTN giai đoạn 2019 - 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190302
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190302
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190289
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2021” trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Phòng đã biên soạn, phát hành 01 tài liệu 

"200 câu hỏi - đáp pháp luật về PCTN", số lượng 500 cuốn đến cán bộ, công chức 

và Nhân dân trên địa bàn thành phố tham khảo, tìm hiểu.  

5. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

5.1. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

5.1.1. Tự kiểm tra: Tiến hành tự kiểm tra 29 Quyết định do UBND tỉnh ban 

hành. Qua tự kiểm tra chưa phát hiện văn bản trái pháp luật.  

5.1.2. Kiểm tra theo thẩm quyền: Đã tiến hành kiểm tra 26 văn bản do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra phát hiện 03 

văn bản trái pháp luật(10) và đã có thông báo đề nghị tự kiểm tra, xử lý theo quy 

định của pháp luật tới cơ quan ban hành văn bản(11). Đến nay, các địa phương đã có 

văn bản bãi bỏ văn bản có nội dung trái pháp luật. 

5.1.3. Kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực:  

 - Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(12). 

- Phối hợp kiểm tra Quyết định 39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 

2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tham mưu UBND tỉnh có văn bản ý kiến trao đổi, 

giải trình đối với việc ban hành Quyết định 39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Kết luận số 45/KL-KTrVB ngày 23 tháng 3 

năm 2021 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp(13).  

 - Trình UBND tỉnh báo cáo thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 03/BC-

TTHĐND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật(14). 

 - Trình UBND tỉnh báo cáo năm chính thức công tác xây dựng, kiểm tra, xử 

lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020(15). 

- Báo cáo về công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021(16).  

                                           
10 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Ia H'Drai; Quyết địnhsố 01/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của 

UBND huyện Đăk Tô.  
11 Kết luận số 01/KL-STP ngày 14/6/2021; Kết luận số 02/KL-STP ngày 24/6/2021 của Sở Tư pháp. 
12 Báo cáo số 14/BC-STP ngày 02/02/2021. 
13 Công văn số 1123/UBND-NNTN ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14 Công văn số 228/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 22/01/2021; Tờ trình số 29/TTr-STP ngày 04/3/2021; Báo cáo số 

68/BC-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh. 
15 Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 09/02/2021; Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh. 
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5.2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

5.2.1. Rà soát thường xuyên: Rà soát 34 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban 

hành. Kết quả rà soát: các văn bản đang còn hiệu lực.  

 - Văn bản đề nghị các sở, ngành rà soát, ý kiến và đề xuất trình HĐND tỉnh 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật(17). 

 - Văn bản đề nghị các sở, ngành rà soát, đề xuất bãi bỏ các văn  bản quy 

phạm pháp luật không còn phù hợp(18). 

 5.2.2. Rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực:   

 - Trình UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 

quy định gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống 

xã hội(19). 

 - Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để phù hợp với Luật 

Xử lý vi phạm hành chính(20). Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định về công tác công chứng(21). Rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020(22). Phối 

hợp rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động - 

thương binh và xã hội(23). 

 5.2.3. Rà soát, công bố Danh mục văn bản theo định kỳ: Tổng hợp, kiểm tra 

kết quả rà soát và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công bố danh mục 

văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần trong năm 2020(24). Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tại Quyết 

định số 73/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021(25). 

6. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 

2019 của Bộ Chính trị 

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 91-KH/TU 

                                                                                                                                        
16 Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
17 Công văn số 228/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 22/02/2021. 
18 Công văn số 428/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 02/4/2021. 
19 Công văn số 549/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 04/5/2021; Tờ trình số 59//TTr-STP ngày 12/5/2021; Công văn số 

1619/UBND-NC ngày /5/2021 của UBND tỉnh. 
20 Báo cáo số 209/BC-STP ngày 17/8/2021 của Sở Tư pháp. 
21 Báo cáo số 169/BC-STP ngày 22/6/2021 của Sở Tư pháp. 
22 Công văn số 813/STP-XDKT&TDTHPL ngày 23/6/2021 
23 Công văn số 965/STP-XDKT&TDTHPL ngày 19/7/2021; Công văn số 989/STP-XDKT&TDTHPL ngày 

21/7/2021. 
24 Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 21/01/2021.  
25 Theo đó: văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong năm 2020 là 87 văn bản; văn bản hết hiệu lực một 

phần trong năm 2020 gồm 24 văn bản; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01 tháng 01 năm 

2020 nhưng chưa được công bố gồm 07 văn bản. 
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ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 106/KH-

UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát huy ưu 

điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh cho 

CCVC và NLĐ trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  

Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định 

về bảo vệ người tố cáo; qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Bên cạnh 

đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức 

kỷ luật của công chức trực tiếp tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính; thực 

hiện công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh ở đơn vị. 

7. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 

2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  

Sở Tư pháp ban hành văn bản triển khai thực hiện Văn bản số 2703/UBND-

NC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết 

luận số 05-KL/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng(26). 

 8. Công tác khác  

- Tiếp tục duy trì và sử dụng tốt Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu 

nại, tố cáo. 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, thông tin báo cáo theo quy định, cụ thể: 

Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện 

Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh(27); 

báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 

đầu năm 202128; báo cáo về việc triển khai Kế hoạch số 75/KH-BDN ngày 24 

tháng 3 năm 2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch 

tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, 11 

Quốc hội khóa XIV và giám sát khiếu nại, tố cáo năm 2021(29); báo cáo việc triển 

khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1217/UBND-NNTN ngày 12 

tháng 4 năm 2021 về việc khắc phục thủ tục cho thuê đất(30); báo cáo  kết  quả  các  

cuộc thanh  tra  kinh  tế -xã  hội; việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, 

                                           
26 Văn bản số 1105/STP-TTr ngày 06/8/2021. 
27 Báo cáo số 37/BC-STP ngày 01/3/2021. 
28  Văn bản số 629/STP-TTr ngày 18/5/2021 . 
29 Báo cáo số 94/BC-STP ngày 30/4/2021. 
30 Văn bản số 706/STP-TTr ngày 01/6/2021 
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kiểm toán Nhà nước(31); báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, 

ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 

(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí(32); 

báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2020(33). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt. 

Tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có). 

2. Thực hiện tốt công tác PCTN, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. 

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; 

tăng cường công tác PCTN, chú trọng các biện pháp phòng ngừa. 

4. Duy trì và sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu 

nại, tố cáo. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh. 

 Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 

9 tháng đầu năm 2021. Kính gửi Thanh tra tỉnh được biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                        
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (đ/b); 

- Văn phòng Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở (để đăng tin);  

- Lưu VT, TTr/STPMXS.      
 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Y Hòa 
 

             

 

 

 

 

                                           
31 Văn bản số 649/STP-TTr ngày 21/5/2021 
32 Báo cáo số 173/BC-STP ngày 25/6/2021 
33 Báo cáo số 205/BC-STP ngày 10/8/2021 
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