
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-TCDNC 

V/v chấn chỉnh việc triển khai 

sử dụng phần mềm Hệ thống 

báo cáo công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng. 

         Ninh Thuận, ngày       tháng 7 năm 2021 

  

        

      Kính gửi:    

    - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố. 

      

Để triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 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 (có hiệu lực từ ngày 10/5/2021), 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện: Văn bản số 1911/UBND-TCDNC ngày 20/4/2021 về việc thực hiện nghiêm túc 

việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng; Văn bản số 2969/UBND-TCDNC ngày 18/6/2021 về việc triển 

khai sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng.  

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, tính đến ngày 23/6/2021 có 04 đơn vị thực 

hiện nhập dữ liệu lên phần mềm (Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, 

Sở Giao thông vận tải), các đơn vị khác chưa thực hiện nhập dữ liệu lên phần 

mềm, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 06 tháng và quý II/2021 trên 

toàn tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (đính kèm danh sách).  

Đến ngày 24/6/2021, cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ đã đóng, do vậy 

việc nhập dữ liệu của các cơ quan, đơn vị đến nay không thực hiện được, hiện nay 

Thanh tra tỉnh đang liên hệ với Thanh tra Chính phủ kiến nghị mở lại hệ thống, 

nhưng Thanh tra Chính phủ chưa có ý kiến; 

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 412/TTT-VP ngày 24/6/2021; 

để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 
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1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có biện pháp chấn chỉnh đối với bộ 

phận, công chức trực tiếp phân công nhiệm vụ nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống 

do chưa nghiêm túc, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2969/UBND-TCDNC ngày 18/6/2021 về việc triển khai 

sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng chống tham nhũng; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi 

Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2021. 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ 

động, khẩn trương phân công công chức thực hiện việc nhập dữ liệu lên phần mềm 

Hệ thống báo theo đúng thời gian quy định và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện của công chức được giao nhiệm vụ, không để thực hiện chậm trễ, không 

nghiêm túc. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm, kiểm điểm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ. 

3. Giao Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

các nội dung chỉ đạo tại văn bản này; kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả cho 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- VPUB: LĐ; KTTH; VXNV;                                                                    

- Lưu: VT, TCDNC.   NTL 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công 

tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN 

 

STT Đơn vị Thực hiện nhập dữ liệu 06 

tháng và Quý II/2021 

Ghi chú 

  Đã nhập Chưa nhập  

1 Thanh tra tỉnh x   

2 Văn phòng UBND tỉnh x   

3 Sở Khoa học và Công nghệ  x  

4 Ban Dân tộc  x  

5 Sở Giao thông vận tải x   

6 Sở Thông tin và Truyền thông  x  

7 Sở Tài chính  x  

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư  x  

9 Sở Tài nguyên và Môi trường  x  

10 Sở Công Thương  x  

11 Sở Giáo dục và Đào tạo  x  

12 Sở Nông nghiệp và PTNT  x  

13 Sở Nội vụ  x  

14 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch  x  

15 Sở Y tế  x  

16 Sở tư pháp x   

17 Sở Xây dựng  x  

18 

Sở Lao động thương binh và xã 

hội 
 x 

 

19 

UBND thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm 
 x 

 

20 UBND huyện Thuận Nam  x  

21 UBND huyện Ninh Sơn  x  

22 UBND huyện Ninh Hải  x  

23 UBND huyện Thuận Bắc  x  

24 UBND huyện Ninh Phước  x  

25 UBND huyện Bác Ái  x  
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Tổng cộng: 04 21  
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