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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2421 /UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo tình hình thi
hành pháp luật năm 2019

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 705/TTCP-PC ngày 09/5/2019 của Thanh tra
Chính phủ về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (bản chụp
Công văn và Đề cương báo cáo gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về thủ tục, trình tự trong
hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng theo Đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 705/TTCPPC ngày 09/5/2019 của Thanh tra Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh
tra tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2019.
2. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Thủ trưởng
các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tại mục 1 nêu
trên và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo Đề
cương báo cáo kèm theo Công văn số 705/TTCP-PC ngày 09/5/2019; thời hạn
hoàn thành trước ngày 25/7/2019./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, PCVP, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai253
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