
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

 

Số:          /UBND-NC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bác Ái, ngày       tháng       năm 2021 

V/vtriển khai thực hiện bốn 

(04) Thông tư của Tổng 

Thanh tra Chính phủ. 

  

 

Kính gửi: 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 6249/UBND-TCDNC, ngày 17/11/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện bốn (04) Thông tư của 

Tổng Thanh tra Chính phủ (đều có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2021), gồm: 

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân; 

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh; 

- Thông tư số 06/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

- Thông tư số 07/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ 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. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban Tiếp công dân huyện; các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu kỹ, 

tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, chất lượng và đúng nội dung quy 

định tại hai (02) Thông tư: số 04/2021/TT-TTCP về Quy trình tiếp công dân; số 

05/2021/TT-TTCP về Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh. 

2. Ngoài việc thực hiện các nội dung tại Mục 1 văn bản này, giao Thanh tra 

huyện tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu kỹ, tập trung triển khai thực hiện kịp 

thời, đầy đủ, chất lượng và đúng nội dung quy định tại hai (02) Thông tư: số 

06/2021/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục 



2 
 

tiến hành một cuộc thanh tra; số 07/2021/TT-TTCPvề 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. 

(Gửi kèm theo bốn (04) Thông tư trên) 

3. Giao Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân xã ban hành có quy định liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành Thanh tra (đang còn hiệu lực pháp luật) để có 

hướng xử lý phù hợp theo quy định tại các Thông tư nêu trên. Báo cáo kết quả 

kiểm tra, rà soát về Ủy ban nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện), chậm 

nhất là ngày 10/12/2021. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã tổ chức công tác tiếp công dân (bố trí địa 

điểm tiếp công dân; xây dựng lịch tiếp công dân hàng tháng của lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND xã, UBND xã; trực tiếp công dân; phân công công chức phụ trách 

tiếp công dân; mở sổ theo dõi tiếp công dân); xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh 

chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật và quy định tại hai (02) Thông tư: 

số 04/2021/TT-TTCP về Quy trình tiếp công dân; số 05/2021/TT-TTCP về Quy 

trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

4. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân huyệnban hành có quy định liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành Thanh tra (đang còn hiệu lực pháp luật), văn bản 

nào có nội dung quy định không còn phù hợp với quy định tại bốn (04) Thông tư 

nêu trên, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ban hành văn 

bản thay thế, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp quy định hiện hành; 

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, cần cập nhật các văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có quy định liên 

quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra (đang còn hiệu lực 

pháp luật), văn bản nào có nội dung quy định không còn phù hợp với quy định 

tại bốn (04) Thông tư nêu trên, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có 

văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát trên địa bàn huyện, tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, chậm nhất là ngày 15/12/2021./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VPUB, TTH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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