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BÁO CÁO 

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

 tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  

  

Thực hiện Công văn số 99/TTr-PCTN ngày 24/3/2020 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện báo cáo như sau: 

I. Đặc điểm, tình hình 

UBND huyện quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công 

chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của  11 cơ quan chuyên môn có 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định 

của pháp luật. Trong đó, Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn có chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng theo quy định của pháp luật. Tổng số cán bộ, công chức thuộc biên chế 

của Thanh tra huyện gồm 05 người, trong đó có 01 Chánh Thanh tra đồng thời là 

Thanh tra viên chính và 04 chuyên viên; trong năm, biệt phái 01 công chức cấp 

xã hỗ trợ công tác của Thanh tra huyện. 

Trên cơ sở biên chế được giao, Thanh tra huyện đã phân công 01 công 

chức trực tiếp phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thường xuyên theo 

dõi, tham mưu, giúp Chánh Thanh tra huyện trong việc tổng hợp báo cáo, tham 

mưu UBND huyện các nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham 

nhũng.  

II. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg 

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện 

UBND huyện Đình Lập đã thực hiện phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Chỉ thị) đến toàn thể các cơ quan, ban ngành 

trên địa bàn huyện. Ban hành Kế hoạch số 67a/KH-UBND ngày 25/8/2019, thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc và yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, căn cứ 
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chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ 

chức thực hiện Chỉ thị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành 

chính theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp và Kế hoạch số 

20/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện Đình Lập về thực hiện Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn; ban hành Thông báo số 472/TB-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện 

về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin 

phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về chính quyền huyện Đình 

Lập. 

 2. Việc ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 

10/CT-TTg 

UBND huyện đã ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ 

thị, cụ thể: 

- Kế hoạch số 67a/KH-UBND ngày 25/8/2019, thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

- Thông báo số 472/TB-UBND ngày 12/9/2019 về việc công bố đường 

dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố 

cáo của cá nhân, tổ chức về chính quyền huyện Đình Lập. 

 3. Việc rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, 

kết quả rà soát; giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát 

 Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc có nguy cơ xảy ra trong một số lĩnh vực như quản lý đất 

đai, quản lý môi trường, quản lý đầu tư, xây dựng, dịch vụ hành chính công cấp 

xã, cơ sở giáo dục, y tế… 

Để hạn chế được tối đa các nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm tại 

các lĩnh vực nêu trên, các cấp, phòng, đơn vị đã thực hiện một số giải pháp 

phòng, ngừa tham nhũng như sau: 

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. Đây là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa tham nhũng. Công khai, minh 

bạch sẽ tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát hoạt 

động của các cơ quan nhà nước. Với việc công khai minh bạch trong hoạt động 

tại các cơ quan nhà nước, người dân sẽ dễ dàng nhận biết được các quyền và 

nghĩa vụ của mình để chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật cũng 

như đòi hỏi cơ quan Nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện các 

quy định đó. Qua đó công chức nhà nước có ý thức hơn trong việc thực hiện 

chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp 

luật quy định, bởi mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức 

trách để tư lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý. 

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh 



 3 

vực quản lý liên quan đến việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà nước. Việc 

xây dựng, thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng 

tham nhũng, lãng phí làm thất thoát tài sản nhà nước, trục lợi cá nhân. 

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển 

đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Để phòng, chống tham 

nhũng phải thực hiện kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm được 33 

người ở lĩnh vực: Kế toán, tài chính, tư pháp, địa chính- xây dựng, công tác 

thanh tra, phòng chống tham nhũng. 

- Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. 

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực 

hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng và xử lý tham nhũng, lãng phí. 

Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức 

thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

4. Việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, 

địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu 

UBND huyện đã ban hành Thông báo số 472/TB-UBND ngày 12/9/2019 

về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin 

phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về chính quyền huyện Đình 

Lập. Cụ thể:  

- Số điện thoại đường dây nóng: (0205) 3846.998, thiết lập ngày 

05/9/2019. 

- Hòm thư điện tử: ttdinhlap@langson.gov.vn, thiết lập ngày 05/9/2019. 

- Quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử được quy 

định như sau:  

+ Thời gian tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính, từ 07 giờ 00 phút 

đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu thực hiện từ ngày 

05/9/2019. 

+ Nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận:  

Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng 

quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công 

sở của công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong tham mưu, giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của UBND huyện không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Đề xuất những giải pháp, sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành 

chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

UBND huyện. 

+ Yêu cầu đối với phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Phản ánh, khiếu nại tố cáo 

mailto:ttdinhlap@langson.gov.vn
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của người dân, doanh nghiệp được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ 

tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp.  

Nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND huyện.  

Người dân, doanh nghiệp có phản ánh, khiếu nại, tố cáo phải cung cấp 

đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (được bảo mật danh tính theo quy định 

pháp luật và khi người dân có yêu cầu).  

- Kết quả hoạt động, xử lý của đường dây nóng và hộp thư điện tử: Đến 

nay, UBND huyện chưa nhận được thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành 

vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện. 

5. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của người dân; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân 

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, trên địa bàn 

huyện đã tổ chức tiếp công dân định kỳ được 90 buổi (trong đó cấp huyện tiếp 

định kỳ được 30 buổi, cấp xã tiếp định kỳ được 60 buổi) với tổng lượt tiếp công 

dân là 61 lượt, 56 vụ việc; công chức phụ trách công tác tiếp công dân tiếp 

thường xuyên được 70 buổi với tổng số lượt tiếp công dân là 78 lượt, 67 vụ việc. 

UBND các cấp công khai niêm yết Lịch tiếp công dân định kỳ (UBND huyện 

tiếp 02 ngày/ tháng vào ngày 12 và 26 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân 

huyện; UBND cấp xã tiếp định kỳ 01 ngày/tuần); sau mỗi đợt tiếp công dân, 

UBND huyện ban hành Thông báo tiếp công dân định kỳ để giao nhiệm vụ tham 

mưu, xử lý các vụ việc cho cơ quan chuyên môn và hướng dẫn, giải thích cho 

người dân trong quá trình xử lý vụ việc. 

Trong kỳ báo cáo, tổng số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các 

cơ quan hành chính trên địa bàn huyện là 324 đơn; đã giải quyết 281/324 đơn, 

còn 43 đơn đang tiếp tục xem xét, giải quyết do có nhiều đơn thư mới phát sinh 

tại cấp xã và đang trong thời hạn xem xét, xử lý. 

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các 

cơ quan hành chính Nhà nước 

UBND huyện triển khai sử dụng đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOfffice, hiện nay 100% các cơ quan hành 

chính các cấp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đã triển khai sử dụng hệ 

thống; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp tài khoản 

sử dụng, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản được kết nối liên thông, nâng cao công 

tác quản lý, điều hành tại các đơn vị hành chính công, giúp cho việc xử lý các 

dịch vụ liên quan đến hành chính công nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và 

hiệu quả hơn. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Trụ sở Tiếp công 

dân huyện được trang bị camera ghi hình, đảm bảo việc giám sát hiệu quả. 

 7. Việc nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên 

địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, UBND huyện đã triển khai 
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kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo 

UBND trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị; quan tâm củng cố, kiện toàn 

cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, đưa hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của huyện đi 

vào nề nếp. Công tác cập nhật công bố, niêm yết công khai kịp thời các thủ tục 

hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và xã; cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, 

minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn tạo niềm tin đối với tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện thủ tục hành chính. 

Thông qua công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ 

chế một cửa và một cửa liên thông, các thủ tục hành chính được rà soát, điều 

chỉnh, cắt giảm thời gian thực hiện theo hướng ngày càng đơn giản, nhanh 

chóng, thuận tiện phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. 

Công tác giải quyết thủ tục hành chính thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, một cửa 

liên thông của UBND huyện, UBND cấp xã được thực hiện đúng quy định về 

thành phần hồ sơ, về thời hạn giải quyết. Đến nay, chưa có phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về hành vi vi phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của 

người có chức vụ, quyền hạn 

Tổ chức quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, 

quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức 

vụ, quyền hạn. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch  kiểm tra 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt, triển khai nghiêm túc 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại các cuộc họp, cụ thể như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Quy định số 55-QĐ/TW 

ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường 

vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan 

hành chính nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg 

ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành kèm 

theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ.  
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9. Việc xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản 

lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp 

Trong kỳ báo cáo, UBND huyện và UBND cấp xã không phát sinh trường 

hợp phải xử lý vi phạm trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp 

có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. 

10. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện 

thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg 

- Số cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc: 19 cuộc. 

- Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong năm 2019: 19 

cơ quan, đơn vị. 

- Số cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm đã phát hiện; nội dung vi phạm; 

biện pháp xử lý: 0. 

Qua việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg (được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch kiểm tra kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong năm), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã 

nghiêm túc triển khai, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị. Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện tốt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo giải quyết công việc; đa số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành và 

thực hiện nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết đầy đủ, kịp 

thời các kiến nghị, phản ánh của người dân. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải 

cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công bố, niêm yết, 

công khai thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch với người dân và doanh 

nghiệp trong quá trình xử lý công việc. Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn 

huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại, phản ánh liên quan đến tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

III. Đánh giá, hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo nâng cao hoạt động của bộ phận một 

cửa, tăng cường giám sát các hoạt động của các đơn vị; xử lý nghiêm các trường 

hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Nhìn chung 

công tác chỉ đạo và thực hiện đã có chuyển biến trên một số lĩnh vực, các cơ 

quan, đơn vị đã tăng cường công khai, minh bạch, tập trung thực hiện cải cách 

hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.  

Tuy nhiên tình hình tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn, thủ đoạn ngày càng tinh vi, 

phạm vi dự báo tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như quản lý, sử dụng đất 

đai, giải phóng mặt bằng, tài chính… 

Nguyên nhân do một số đơn vị còn lúng túng trong việc đề ra giải pháp 

xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tự kiểm tra, giám sát để phòng 

ngừa và phát hiện hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 
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nghiệp. 

IV. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực 

hiện các quy định của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính và thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản 

biên chế, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

- Tăng cường nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính. 

V. Các phụ lục chi tiết kèm theo báo cáo 

- Phụ lục 1: Một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-

TTg. 

- Phụ lục 2: Kết quả xử lý vi phạm cán bộ, công chức, viên chức gây 

phiên hà, nhũng nhiễu. 

- Phụ lục 3: Tình hình tiếp nhận, thông tin qua hộp thư điện tử, đường dây 

nóng. 

- Phụ lục 4: Tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

của UBND huyện Đình Lập ./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (eoffice); 

- Các phòng CM, đơn vị SN; 

- UBND các xã, thị trấn, 

- Lưu: VT. 

CHỦ TIC̣H 

 

 

 
 

 

Lê Văn Thắng 
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