
UBND TỈNH NINH THUẬN 

THANH TRA TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTT-NV1 Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 
V/v báo cáo kết quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp 

HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. 

 

 

        Kính gửi:  

   - Văn phòng UBND tỉnh; 

   - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 3 

mục I Công văn số 1915/UBND-KHTH ngày 08/5/2022, có nội dung: “Giao 

Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chuẩn bị báo cáo:…Việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022”, 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả với các nội dung như sau: 

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh 6 tháng đầu năm 2022 (theo các Biểu mẫu được quy định tại Thông tư 

số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ). 

Số liệu trong kỳ báo cáo được tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

14/6/2021. Báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh và file mềm qua địa chỉ 

email: vuongnt@ninhthuan.gov.vn chậm nhất là ngày 10/6/2022 để tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định. 

Đây là nhiệm vụ trong tâm, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV4. 

                          NTV 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Quý 
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