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     Kính gửi:  
    - Thanh tra Chính phủ; 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

 
 

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. Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các sở ngành, 

huyện, thị, thành phố, Thanh tra tỉnh có một số ý kiến đóng góp như sau:  

1. Về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản 

- Về căn cứ ban hành văn bản, đề nghị tuân thủ theo Mẫu 11 - Thông tư 

của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (quy định trực tiếp) Phụ lục I Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

+ Sau cụm từ “Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ 

trưởng Vụ pháp chế” là dấu “;”; 

+ Thay cụm từ “như sau:” bằng dấu “.” sau cụm từ “Tổng Thanh tra 

Chính phủ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Thanh tra Chính phủ”. 

2. Về Nội dung Dự thảo 

2.1. Đối với dự thảo Thông tư: 

- Đề nghị xem xét lại quy định tại khoản 1, 2 điều 5 do nội dung trùng với 

điểm b, c khoản 1, điều 4. Đề nghị phần báo cáo chuyên đề chỉ thực hiện khi có 

yêu cầu. 

- Thời hạn gửi báo cáo định kỳ: Đề nghị điều chỉnh thời hạn báo cáo: Cấp 

huyện trước ngày 20 tháng báo cáo và cấp tỉnh trước ngày 25 tháng báo cáo. 

2.2. Đối với biểu mẫu đề cương báo cáo: 

- Đề nghị sửa số thông tư tại các mẫu báo cáo số 01, 02, 03 thành: 

“…03/2013/TT-TTCP…”. 



 2 

- Đối với mẫu báo cáo số 02: đề nghị sửa đổi một số lỗi sau: 

+ Tại ý b, phần 1, mục I: sửa thành “…khái quát tình hình tố cáo,…” 

+ Đề nghị sửa lại thứ tự đầu mục III. Dự báo tình hình thành “IV. …”, và 

các thứ tự đầu mục tiếp theo. 

- Đối với mẫu báo cáo số 03: Đề nghị xem xét lại nội dung Phụ lục 01 

trong đề cương báo cáo với biểu mẫu số 01/PCTN đảm bảo thống nhất. 

2.3. Đối với biểu số liệu: 

Đề nghị đối với các biểu số liệu kỳ báo cáo Quý II, III, IV nên gộp thể 

hiện trong cùng một biểu với số liệu báo cáo 6 tháng, 9 tháng, năm tránh nhiều 

biểu trong một báo cáo. 

Trên đây là góp ý Thanh tra tỉnh đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông 

tư số 03/2013/TT-TTCP./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; VP. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng 
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