
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-TT 
V/v triển khai thực hiện các Thông 

tư của Thanh tra Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Tháng 10 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 05 Thông tư về 

các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư…, có hiệu lực từ tháng 11 

năm 2021. Để việc triển khai và tổ chức thực hiện các Thông tư nói trên ngay 

khi có hiệu lực thi hành; Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế, tổ chức triển khai phổ biến đến cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động và tổ chức thực hiện theo quy định, cụ thể:   

1. 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 thi hành từ 

ngày 20/11/2021. UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 1532/UBND-THNC 

ngày 29/10/2021 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-TTCP 

(gửi kèm theo Văn bản này). 

2. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình 

tiếp công dân. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2021. 

3. 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 thi hành từ 

ngày 15/11/2021.  

4. 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 thi hành từ ngày 15/11/2021. 

5. 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 thi hành từ ngày 

15/11/2021. 

 (Các Thông tư nói trên được gửi kèm trên hệ thống VNPT- iOffice). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế 

(Thanh tra Sở) để theo dõi, tổng hợp báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr (LBT). 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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