
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2557/UBND-NC   Tuyên Quang, ngày 14 tháng 8 năm 2020 

V/v công tác thanh tra, PCTN và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

 

 Căn cứ Văn bản số 5659/VPCP-V.I ngày 10/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020,  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1.1. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.  

Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với 

những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

1.2. Cơ quan thanh tra các cấp, cơ quan được giao chức năng thanh tra 

chuyên ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 

35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối 

với doanh nghiệp; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Văn 

bản số 2307/UBND-NC ngày 27/7/2020 về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ.  
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 1.3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình 

an ninh, trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.  

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng 

các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của 

công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức 

tạp về an ninh, trật tự. 

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; báo cáo kết quả thực hiện 

với Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:          

- Như trên; (thực hiện)                                                 

- Văn phòng Chính phủ;       báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Lưu: VT-NC. (P.Hà)  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Giang 
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