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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày       tháng  01  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị 

trấn tích cực triển khai thực hiện các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đang có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 

1. Các văn bản triển khai 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và thay thế Nghị định số 

75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021 Quy định quy tắc ứng xử 

của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm 

công tác tiếp công dân, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 

năm 2021 thay thế Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 6 năm 2007 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ. 

- Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/09/2021 của Thanh tra Chính phủ 

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. Thông tư 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 thay thế Thông tư số 

10/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ. 

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

công dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 thay 

thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra 

Chính phủ. 

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 
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ngày 31 tháng 10 năm 2014 do Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành. 

- Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra chính phủ 

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. Thông tư 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 thay thế các Thông tư số 

02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012; Thông tư số 04/2012/TT-TTCP ngày 

13/7/2012; Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013; Thông tư số 

08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ. 

- Quyết định 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ quyết 

định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

2. Về việc rà soát, ban hành Quy chế Tiếp công dân 

Ngày 11/01/2021, UBND huyện đã ban hành quyết định số 51/QĐ-UBND 

quyết định quy chế tiếp công dân của UBND huyện Cao Lộc, trên cơ sở quyết định 

của UBND huyện ban hành. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, xây dựng quy chế tiếp công 

dân đảm bảo cập nhật theo nội dung văn bản có hiệu lực thi hành, xong trước ngày 

28/01/2022. Gửi bản điện tử về UBND huyện để theo dõi lưu hồ sơ theo quy định. 

3. Giao Thanh tra huyện, Ban Tiếp Công dân huyện đôn đốc việc xây 

dựng quy chế tiếp công dân của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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