
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

THANH TRA TỈNH 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 644/TTBT-PNV3 
 

        Bình Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2021 
V/v đề nghị báo cáo phục vụ 

xây dựng chuyên đề  
 

 

Kính gửi:  

 - Giám đốc các sở, ban, ngành; 

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

 

Căn cứ Công văn số 772/TTCP-C.IV ngày 17/5/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về việc báo cáo phục vụ xây dựng chuyên đề về công tác phòng, chống tiêu 

cực trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước.  

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Chánh 

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong 

cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của 

mình. 

- Thời kỳ báo cáo: Số liệu tính từ ngày 30/10/2016 đến ngày 31/3/2021  

- Nội dung báo cáo: Theo đề cương của Thanh tra Chính phủ gửi kèm theo. 

(được cập nhật trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh: 

https://tt.binhthuan.gov.vn).  

* Báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra tỉnh, đồng thời, gửi file điện tử 

(định dạng word) qua thư điện tử theo địa chỉ nguyethtt@tt.binhthuan.gov.vn  

chậm nhất ngày 31/5/2021 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng tiến độ quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thanh tra các sở, ban, ngành;                                                                                 
- Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố;                                                              
- Lưu: VT, PNV3. Nguyệt. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Võ Duy Quý 
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