
 

 

 UBND TỈNH HÀ NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH 

 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TTr-TTr  

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư 

thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP 

           Hà Nam, ngày        tháng    năm 2020 

 

     Kính gửi: Thanh tra các Sở ngành, huyện, thị, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2821/UBND-

NC ngày 17/9/2020 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan nghiên cứu, có văn bản góp ý đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 

số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy 

định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng và đăng toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện 

tử Thanh tra Chính phủ theo đường dẫn (https://thanhtra.gov.vn/lay-y-kien-du-

thao-ve-vbqppl), gồm: 

(1) Dự thảo Thông tư và 03 mẫu đề cương báo cáo, 25 biểu số liệu; 

(2) Bản Thuyết minh nội dung xây dựng Dự thảo Thông tư. 

Để có cơ sở tham gia góp ý gửi Thanh tra Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh, 

Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự 

thảo Thông tư, biểu mẫu đề cương báo cáo, biểu số liệu kèm theo. 

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Thanh tra tỉnh, đồng thời gửi bản 

điện tử đến địa chỉ: vanphong.ttr@hanam.gov.vn trước ngày 02/10/2020 để 

Thanh tra tỉnh tổng hợp. 

(Gửi kèm theo Công văn số 1597/TTCP-KHTH ngày 16/9/2020 của Thanh tra 

Chính phủ; Công văn số 2821/UBND-NC ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Hà Nam) 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; VP. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng 
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