
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:   976    /UBND-NCKSTTHC 
 

    Bình Thuận, ngày     04   tháng 4 năm 2022 

 

V/v chấn chỉnh việc thực hiện chế 

độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng  

 

 

Kính gửi: 

      - Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Ngày 23/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 

2269/UBND-NCKSTTHC về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; nhìn chung, đa 

số các đơn vị đã thực hiện khá tốt chế độ thông tin báo cáo và nhập liệu vào 

phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là phần mềm) theo nội 

dung chỉ đạo nêu trên. Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị gửi báo cáo không đúng 

thời gian quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nội dung báo cáo không có tình 

hình, số liệu của cấp xã, phường; một số đơn vị nhập liệu chưa chính xác, 

chưa xác định được nội dung cần nhập, gây khó khăn cho công tác tổng hợp 

chung số liệu của toàn tỉnh, phải chỉnh sửa số liệu nhiều lần, đã ảnh hưởng 

đến thời gian báo cáo theo quy định. 

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện tốt chế 

độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến và xét đề nghị của Thanh tra 

tỉnh tại Tờ trình số 360/TTr-TTBT ngày 22 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây: 

 1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung tại  

Công văn số Công văn số 2269/UBND-NCKSTTHC ngày 23/6/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

2. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban thuộc UBND cấp 

huyện; các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành báo cáo tình hình, số liệu về 

UBND cấp huyện, các Sở, ban, ngành để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 
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tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) và nhập liệu vào phần mềm của Thanh tra Chính phủ 

đúng thời hạn quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tình hình, số liệu báo cáo của cấp xã, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành 

phải được thể hiện bằng một mục riêng trong báo cáo của UBND cấp huyện, 

các Sở ban, ngành. Đơn vị, địa phương nào không có số liệu báo cáo của cấp 

xã, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; không cập nhật số liệu vào phần mềm thì 

xem như đơn vị, địa phương đó không có báo cáo. Trong quá trình nhập liệu, 

nếu có vướng mắc thì kịp thời liên hệ, trao đổi với Thanh tra tỉnh để thực hiện 

theo đúng thời gian quy định. 

 3. Chỉ đạo công chức được giao nhiệm vụ nhập số liệu, kiểm soát số 

liệu vào phần mềm báo cáo của Thanh tra Chính phủ nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, cẩn thận, chính xác trong quá trình nhập dữ liệu, số liệu trong phần 

mềm phải khớp với số liệu trong báo cáo giấy. 

4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các phòng, ban, cơ quan chuyên 

môn trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 

02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tổng chỉ tiêu 

biên chế được giao tại địa phương và tình hình thực tiễn để phân bổ cho các 

phòng ban, trong đó, quan tâm bố trí, phân bổ cho cơ quan Thanh tra cùng cấp 

đủ số lượng công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành Thanh 

tra, trong đó có nhiệm vụ tham mưu công tác tổng hợp báo cáo và nhập liệu 

các phần mềm có liên quan do Thanh tra Chính phủ triển khai. 

6. Giao Thanh tra tỉnh: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các báo cáo định kỳ, chuyên đề 

và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh về tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ 

sự chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của Thông tư số 02/2021/TT-

TTCP của Thanh tra Chính phủ. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương, Thanh tra cấp sở, Thanh tra cấp huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

chính xác chế độ báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra 

Chính phủ; hướng dẫn kịp thời khi các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 
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và có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm báo cáo của 

Thanh tra Chính phủ. 

 - Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng 

các đơn vị, địa phương; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương xử lý 

trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp, bộ phận tham 

mưu công tác báo cáo không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ 

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

phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra 

Chính phủ. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiệm. Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, 

theo dõi và hướng dẫn (nếu có vướng mắc) việc chỉ đạo, triển khai thực hiện 

các nội dung nêu trên./.  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                                               

- Thanh tra Chính phủ; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thanh tra các sở, ban, ngành; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC(H    b). 

 Lê Tuấn Phong 

 

 

 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-04-04T14:08:08+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Lê Tuấn Phong<phonglt@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-04-04T14:08:25+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




