
 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:         /UBND-TTr 

V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 01/2021/TP-

TTCP ngày 11/3/2021 của 

Thanh tra Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

 Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-

TTCP Quy điṇh quy tắc ứng xử của cán bô,̣ công chức, viên chức trong ngành 

Thanh tra và cán bô,̣ công chức làm công tác tiếp công dân, Thông tư có hiêụ lưc̣ 

thi hành kể từ ngày 01/5/2021. Để kịp thời triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các 

quy định của Thông tư. Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thực hiện như sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức quán triệt các nội dung của 

Thông tư số 01/2021/TT-TTCP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối 

với cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân để nắm, hiểu rõ và áp dụng thực 

hiện đúng quy định của pháp luật. 

 2. Các cơ quan đơn vị rà soát, thống kê lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ 

tịch UBND phường, xã, Thủ trưởng cơ quan đơn vị, lập danh sách của cán bộ được 

phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân gửi về UBND thành phố xong trước 

ngày 31/3/2020 (qua Thanh tra thành phố); 

3. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng 

dẫn, triển khai thực hiện; Chủ trì phối hợp Ban tiếp công dân thành phố kiểm tra đột 

xuất việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị.  

(Gửi kèm Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra 

Chính phủ trên mạng IOffice) 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- Các ban đảng, ngành, đoàn thể TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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