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          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
              La Gi, ngày 12  tháng 9 năm 2019 

            

B o   o     q    i p nhận, xử lý đơn  hư 

 hi   nại,  ố   o  ham nhũng,  iê   ự   rong 

09  h ng đầ  năm 2019. 

  
 

Kính gửi: - Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, 

- Ủy ban nhân dân thị xã, 

- Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 

trị - xã hội thị xã, 

- Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án. 

 

  Thực hiện Công văn số 2113-CV/BNCTU, ngày 06/9/2019 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo 

tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng năm 2019; Thƣờng trực Thị đề nghị Thƣờng 

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án báo cáo 

kết quả việc tiếp nhận, xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham 

nhũng, tiêu cực trong 9 tháng năm 2019 theo nội dung sau: 

 1. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực 

thụ lý, giải quyết trong 9 tháng năm 2019 

 + Trong đó, đơn thƣ năm 2018 chuyển sang và tiếp nhận trong 9 tháng năm 

2019. Cần phân tích rõ có bao nhiêu đơn thƣ khiếu nại, tố cáo; đơn, thƣ phản ánh, 

kiến nghị; đơn thƣ do Thƣờng trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thƣờng trực 

Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan chức năng chuyển đến? Số đơn thƣ 

do địa phƣơng, các ngành trực tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền? (Kèm  heo mẫ  

 hống  ê). 

 + Thời điểm lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 

10/9/2019. 

 2. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về 

tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng năm 2019 

 2.1. Số đơn  hư đã gi i q y   xong? 

 + Số đơn thƣ có nội dung đúng? 

 + Số đơn thƣ nội dung có đúng, có sai? 

 + Số đơn thƣ đã chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ, khởi tố? 
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 + Số đơn thƣ sai, không có căn cứ giải quyết? 

 + Số đơn thƣ mạo danh, nặc danh? 

 2.2 Số đơn  hư đang  i p  ụ  gi i q y  ? 

 + Trong đó, số đơn thƣ đã quá hạn nhƣng chƣa xử lý xong? Lý do. 

 3. Kết quả xử lý sai phạm 

 + Nêu rõ hình thức, mức độ xử lý về mặt Đảng và chính quyền (nói rõ từng 

vụ việc, nội dung sai phạm, kết quả xử lý cá nhân, tập thể…). 

 Báo cáo gửi về Thƣờng trực Thị ủy (qua Văn phòng Thị ủy) trước ngày 

15/9/2019. 

 Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên, 

- Thƣờng trực Thị ủy, 

- Thanh tra thị xã, 

- Lƣu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƢ 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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