
 

   

        Kính gửi:   

                                   - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

        - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

 Thực hiện Công văn số 751/TTr-PCTN ngày 26/10/2021 của Thanh tra 

tỉnh về việc triển khai các Thông tư của Thanh tra Chính phủ. Chủ tịch UBND 

thành phố Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các 

Thông tư của Thanh tra Chính phủ, gồm:  

- Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 Quy định chi tiết danh 

mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị 

trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương (có hiệu lực từ ngày 

20/11/2021); 

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp 

công dân (có hiệu lực từ ngày 15/11/2021); 

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử 

lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (có hiệu lực từ ngày 

15/11/2021); 

- Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về tổ chức, 

hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 

(có hiệu lực từ ngày 15/11/2021); 

- Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về thẩm 

quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 

15/11/2021). 

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các Thông tư trên khi có hiệu lực thi hành. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị 

liên hệ, trao đổi trực tiếp hoặc báo cáo gửi về Thanh tra thành phố để được 

hướng dẫn và tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh xin ý kiến Thanh tra Chính phủ./. 

 (Gửi kèm theo các Thông tư của Thanh tra chính phủ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT HĐND&UBND thành phố; 

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Ban Tiếp công dân Thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử UBND TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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