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UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3880 /SNN-TT
V/v đề nghị báo cáo công tác thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
công tác phòng, chống tham nhũng
Quý IV và năm 2018

Bình Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1590/TTBT-VP ngày 20/11/2018 của Thanh tra tỉnh
Bình Thuận về việc đề nghị báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2018.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Sở báo cáo Quý IV và năm 2018 của đơn vị mình theo đề cương,
biểu mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh
tra Chính Phủ đã được triển khai tại địa chỉ: http://tt.binhthuan.gov.vn
Lưu ý:
Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo theo Công văn số 339/UBND-NC
ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (kèm theo Công văn số 339/UBND-NC)
và làm rõ các nội dung sau:
- Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: phải nêu rõ số liệu về kết quả
giải quyết khiếu nại (bao nhiêu vụ chấp thuận, bao nhiêu vụ không chấp thuận,
bao nhiêu vụ chấp thuận một phần, bao nhiêu vụ rút đơn, đình chỉ thụ lý), tố cáo
(bao nhiêu vụ tố cáo đúng, bao nhiêu vụ tố cáo sai, bao nhiêu vụ có đúng có sai).
- Kết quả thực hiện các quyết định khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo: phải
nêu rõ có bao nhiêu quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật cần phải thực hiện;
đã thực hiện được bao nhiêu quyết định, kết luận; kết quả thực hiện như thế nào
(kiến nghị và thu hồi sai phạm về kinh tế, xử lý kỷ luật, chuyển cơ quan điều tra..).
- Kết quả thực hiện kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật: phải nêu rõ có bao
nhiêu kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật; đã thực hiện được bao nhiêu kết
luận; kết quả thực hiện như thế nào (kiến nghị và thu hồi sai phạm về kinh tế, xử lý
kỷ luật, chuyển cơ quan điều tra...).
- Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: nêu rõ kết quả về tập huấn,
hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập (mở bao nhiêu lớp, thành
phần, số lượng tham dự, hình thức tổ chức, tài liệu như thế nào), kết quả kiểm tra
nội bộ về phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập (kiểm tra bao nhiêu
cuộc, bao nhiêu đơn vị, kết quả như thế nào).

- Cập nhật đầy đủ số liệu vào các phụ lục về công tác thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TTTTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ) gửi kèm theo báo cáo; không
được để trống trường dữ liệu nào (nếu không có thì điền số không). Đơn vị nào
không gửi kèm phụ lục hoặc phụ lục không đầy đủ số liệu xem như đơn vị đó
không gửi báo cáo.
- Thời kỳ báo cáo:
+ Quý IV năm 2018: Số liệu tính từ ngày 16/9/2018 đến thời điểm báo cáo.
+ Năm 2018: Số liệu tính từ ngày 16/12/2017 đến thời điểm báo cáo.
Báo cáo được gửi bằng hình thức văn bản về Sở (qua Thanh tra Sở); đồng thời
gửi file điện tử tới địa chỉ mail:
Nội dung báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng gửi theo địa chỉ
huyendtt@snnptnt.binhthuan.gov.vn
Nội dung báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi theo địa
chỉ binhtq@snnptnt.binhthuan.gov.vn
- Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 08/12/2018 để Thanh tra Sở kịp
thời tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm, khẩn trương tổ chức thực
hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.
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