
THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 

Số:         /TTCP-KHTH 

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

thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Thanh tra bộ, ngành Trung ương; 

- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. 

 

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Kế 

hoạch xây dựng thể chế năm 2020, Thanh tra Chính phủ xây dựng 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. 

Đề nghị quý 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 Chính phủ, đồng thời 

gửi bản điện tử đến địa chỉ: phongtonghop@thanhtra.gov.vn trước ngày 

07/10/2020, chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 080 49014 (Phòng Tổng hợp, Vụ 

Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ). 

Thanh tra Chính phủ rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ 

của quý cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng Thanh tra CP (để b/c); 

- Các Phó Tổng TTCP; 

- Cổng Thông tin điện tử TTCP; 

- Lưu: VT, KH-TH. 

 

KT. TỔNG THANH TRA 

PHÓ TỔNG THANH TRA 

 

 

 
             

Đặng Công Huẩn 
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