
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S VAN HOA, TH THAO VA DU LICH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: /BC - SVHTTDL Tuyên Quang, ngay thcng 3 nàm 2020 

BAO CÁO 
So' kt 01 nãm thirc hin CM thi s 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu ttró'ng 
ChInh phü ye vic tang cirô'ng xfr 1, ngán chn có hiu qua tlnh trng nhflng 
nhiêu, gay phiên ha cho ng.rà'i dan, doanh nghip trong giãi quyt cong vic 

Thirc hin Van bàn s 802/UBND-NC ngày 24/3/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Tuyên Quang ye vic sa kêt 01 näm thçrc hin Chi thj so 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cüa 
Thu tuó'ng ChInh phü, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

I. Dc dim tInh hInh 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch là Ca quan chuyên môri thuc ban nhân 
dan tinh, có chüc näng tham mu'u, giüp US  ban nhân dan tinh thirc hin quãn 1 nba 
nuOc ye: van hóa, gia dInh, the dc, the thao, du ljch và quãng cáo ('trir quáng cáo 
trên báo chi, mang thông tin may tInh và xuát ban phám,), các djch vçi cong thuc 1mb 
virc quán 1 cüa Sâ và thrc hin mtt so nhim vi quyên hn theo sr u' quyên cüa U' 
ban than dan tinh và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch bao gm: 9 phOng, ban chuyên mOn và 7 dan 
vj si nghip cong 1p trirc thuc vol tOng so 148 ngi.rOi. Giám dôc SO là nguOi di'rng 
dâu ca quan, chju trách nhim tnrOc B trix&ng B Van boa, The thao và Du ljch, 
Tinh Uy, Uy ban nhân dan tinh và trirOc pháp lut ye mci mt cong tác cüa SO Van 
hóa, The thao vá Du ljch. Thanh tra sO là b phn tham mu'u giüp Giám dOe SO tiên 
hàth thanh tra hành chInh, thanh tra chuyên ngành ye các 11th virc Van hóa, the thao, 
du ljch; giái quyêt khieu ni, tO cáo, tiêp cOng dan và phOng, chông tham nhüng theo 
quy djnh cüa pháp lut. 

II. Kêt qua thuc hiên Chi thj 10/CT-TTg 

1. V4cphEi bkn quán 1rit trkn khai thyc hin 

- Thrc hin Chi thj s 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 v vic tang cuOng xü 1, 
ngn chn cO hiu qua tlnh trng thüng thiêu, gay phiên ha cho nguOi dan, doath 
ngbip trong giãi quyêt cOng vic; Van bàn so 1450/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019 cua 
Thath tra Chith phü ye vic triên khai thirc hin Chi thj 1 0/CT-TTg; Ké hoch so 
92/KH-UBND ngày 3 1/7/2019 ye thirc hin Chi thj sO 1O/CT-TTg cüa Thu tuOng 
ChIth phu, Van bàn so 25411UBND-NC ngày 03/9/2019 ye viêc triên khai thçrc hin 
thirc hin Chi thj sO 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cua Thii tuOng ChInh phil SO Van 
boa, The thao và Du ljch dä ban hành Van bàn 680/S VHTTDL-TTr ngày 05/9/20 19 dê 
triên kbai thirc hin Chi thj 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu tuOng ChInh phu 
trong toàn ngành. Vic triên khai, thirc hin ducic tién hành nghiêm tüc, thuO'ng xuyên, 



vâi vic thirc hin nhim v11 chInh trj cüa ngành; Trin khai dng th?yi vic thuc hin 
cac Nghj quyêt, Ke hotch: Nghj quyêt so 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa Chinh phü ye 
ho trçl và phát triên doanh nghip den näm 2020; Nghj quyêt so 19/201 8/NQ-CP ngày 
15/5/2018 cüa ChInh phü ye tiêp t1ic thrc hin thim vii, giâi pháp chü yêu cãi thin 
môi tnrèng kinh doanh, nâng cao näng lijc cnh tranh; Kê hoach cüa Ban Chap hành 
dãng b S Van hóa,Thê thao và Du ljch thirc hin Nghj quyêt 1 1-NQ/TW ngày 
03/6/2017 Hi nghj lan thü näm Ban Chap hành Trung ung khóa XII ye hoàn thin 
the ché kinh te thj trueing djnh hu&ng xã hi chü nghTa; Kê hoach cüa Ban Chap hành 
dâng b Sâ Van hóa,Thê thao và Du ljch th1rc hin Nghj quyêt 12-NQ/TW ngày 
03/6/2017 Hi nghj lan thu 11am Ban Chap hành Trung ung khóa XII ye tiêp tic c 
cau li, doi mâi va nâng cao hiu qua doanh nghip nhà nuc; Ké hoch thrc hin nghj 
quyêt so 1 7/NQ-CP ngày 07/3/2019 cüa ChInh phü ye mt so nhim vi, giài pháp 
trQng tarn phát triên ChInh phü din tir giai don 2019-2020, djnh huàng den nãm 
2025; kê hoch triên khai thirc hin Nghj quyêt so 139/NQ-CP ngày 09/11/20 18 cüa 
ChInh phü ban hành Chucmg trinh hành dng cat giàm chi phi cho doanh nghip... Gàn 
vâi vic thirc hin dông b cac van bàn chi dto cüa cap trên ye phông, chông tharn 
nhüng; tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu ni, tO cáo dã gop phân nâng cao nhn thüc ye 
vai trô, nghia cüa hott dng thanh tra, kiêrn tra, trách nhim cüa can b, cong chirc, 
viên chirc, ngu?ii lao dng trong toàn ngãnh ye thirc thi thim vi1. 

2. Viêc ban hành van bàn d Iânh dio c/il dw thrc h&n 

- Xây dmg K hoch s 32/KH-S\THTTDL ngày 05/4/20 19 d thirc hin Lut 
phOng chông chông tham nhUng nàm 2018 và Ké hoach  so 35/KH-UBND ngày 
27/3/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye triên khai thirc hin Lut phông, chong tharn 
nhüng näm 2018; IDua ra các giái pháp, k hoch triên khai và giao nhim vii ciii the 
cho các phông, don vi thuc Sâ trong cong tác phông, chông tham nhüng, lang phi. 

- Ban hành Van bàn 680/S VHTTDL-TTr ngày 05/9/2019 d trin khai thirc hin 
Chi thj 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu tuâng ChInh phü trong toàn ngành. Vic 
trien khai, thuc hin duçic tiên hành nghiêm tüc, thung xuyên, vâi viêc thuc hiên 
nhim vi chInh trj cüa ngành 

- Trong näm 2019 Thông qua vic t chüc các 1óp tp hutn chuyên ngành v 
yän hóa, du ljch cho các dOi tucmg là can b, cOng chüc vien chüc cap xâ, phithng thj 
trân, các ban quãn l các khu du ljch, phông van hóa và thông tin các huyn yà thành 
phô các can b cong chüc cüa ngành da tuyen truyên ye các chü trung chInh sách 
pháp Iut cüa Dàng và nhà nuOc Trong d, có ni dung tuyen truyên, phô bien giáo 
diic pháp 1ut ye chông nhüng nhiéu theo tinh than cUa chi thj sO 10/CT-11Tg ngày 
22/4/20 19 cüa Thu ti.thng ChInh phil 

3. Vic rà soát nh(in d&n  nguy co' tham nhflng theo vj Irl vic lam, kIt qua rà 
soát; giàiphápphbng ngIra tham nhflng sau k/il rà soát 

- Sâ dä xay drng bàn mO tã cOng vic và khung näng luc theo danh muc yj  trI 
viêc lam, can cü s 1iu bien che cong chuc, hp dông lao dng duqc giao hang nam 
và các quy djnh cüa Nhà nuOc to chüc thirc hin và trInh cap có tham quyên phê 
duyt thirc hiên vic tuyen dung, sr diing, dào tao, bOi dung và quan l cOng chüc 
dam bão hoàn thành chüc näng, nhim vi duc giao. Ban hành K hoch sO 05/KH- 
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SVHTTDL ngày 21/01/2020 cái each ch d cong v, cOng chüc cüa SO' Van boa, 
The thao và Du ljch näm 2020. 

4. Vic 41p, cong khai dwó'ng day nóng, s d4n thoçii du'ô'ng day nóng, dja 
chi h3p thu din tü tiêp nhmn phãn ánh, kiên nghj cüa ngwo'i dan, doanh nghip ye 
hành vigâyphiên ha nhüng nhiêu 

- Thirc hin Chi thj s 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cüa Thu tung ChInh phü 
và Van bàn so 3692/UBND-NC ngày 14/12/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh, S dã 
giao thanh tra Sâ chü trI phôi hçp vâi Van phông S tiêp than và xir l thông tin 
phân ánh, khiêu nai,  to cáo cüa cá nhân, to chüc ye các hott dng cüa ngành quàn 1)': 
So din thoti duing day nóng; 0207.38 16.062; Dja chi thu din tü Thanh 
trasvhtq@gmail.com. 

- Cong khai dja chi duthig day nóng, hp thu din tü và t chüc tip nhn, xü 
l, giãi quyêt kjp thai các phân ánh, kiên nghj, to cáo cüa nguäi dan, doanh nghip, 
nhât là ye hành vi nhüng nhiéu, gay phiên ha; cong khai két qua xü 1, khàc phiic htu 
qua, xü l vi phm theo dung quy djnh; thirc hin djnh k báo cáo theo quy djnh ye 
cong tác phông, chông tham nhüng. 

5. Vic tiê'p cong dan và tilp nhmn và xü' 1j nhfrng phán ánh kiln nghj, khilu 
ngi, to cáo cüa ngu'Oi dan; cong khai thôi gian, dja diem tiêp dan: 

- Ban hành Quy ch phát ngOn, Quy ch tip cong dan giài quyt thu tjc hành 
chInh den can b, cong chirc, nguñ lao dng trong c quan, các &m vi sir nghip 
phài thirc hin dung quy djnh cüa pháp lut trong thirc thi cong vii. 

- Nâng cao chit luçmg cOng tác di thoi vOi doanh nghip, ngui dan theo 
huàng thirc chat, câu thj; nàm bat tam tu, nguyen vng, vuó'ng mac cüa ngui dan, 
doanh nghip dê giâi quyêt thirc chat, dirt diem, dê xuât vâi các co quan có thâm 
quyên bin pháp xü l dôi vâi nht'ng bat cp trong quy djnh cüa pháp lu.t; cOng khai 
thyi gian, dja diem tiêp dan cüa ngithi dung dâu Co quan, don vj trên trang thông tin 
din tü và tr1i sâ lam vic cüa co quan, to chrc. 

- Sà dã ban hành Quy ch tip cOng dan và thirc hin nghiêm quy ch tip cOng 
dan: Lath dao  Si tiêp dan vào ngày müng 5 hang tháng, Thanh tra Sà tiêp dan vào 
thir 2 hang tuan. 

6. V4c áng dyng cong ngh thông tin trong ho,t d3ng qudn ij; cüa các co' 
quan Nha nithc; 4zi nhfrng no'i thu'öng xuyên tiêp xác giao djch vô'i ngzthi dan 
doanh nghiçp phái có giám sat bang cong ngh h4n dzi; nâng cao sr hài lông cáa 
ngwôi dan và doanh nghip trong giãi quyet cong vic: phu'o'ngpháp tiên hành các 
giáipháp cy the. 

- Triên khai Thirc hin K ho.ch hành dng s 41/KH-UBND ngày 28/5/2016 
cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang thirc hin Nghj quyêt sO 19-2016/NQ-CP 
ngày 28/4/2016 cüa ChInh phü; Nghj quyêt sO 1 7-NQ/TU ngày 27/5/2016 cüa Ban 
Thithng vii tinh Uy ye nhftng nhim v1i, giài pháp chü yeu cãi thin mOi trixng kith 
doanh, nâng cao nàng lirc cnh tranh quOc gia hai näm 2016-2017 djnh huàng den 
näm 2020. Can cü chüc näng thim vi dugc giao Sä dã rà soát (hoc trInh cap có 
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thm quyn) süa di, b sung co ch, chInh sách, pháp luât thuc phm vi quán 1; 
nhn din nguy Co tham nhüng theo vj trI vic lam dé có bin pháp kiêm tra, giám sat; 
khäc phiic ngay nhüng so hi có the gay phiên ha, sách nhik dôi vói nguñ dan, doanh 
nghip; rà soát thu tiic hành chmnh theo huâng tinh giàn, 1oii bö ngay các thu tic không 
can thiêt, n.thm rà, kho thirc hin, rut ngän thii gian, dua ra 1 trInh giái quyêt, cat giãm 
30 % thii gian thçrc hin thu tiic hành chinh, ban hành van bàn thay the và hithng dn 
mâi thu tiic cap phép kinh doanh karaoke, kinh doanh vu tnrng; cong bô danh miIc 16 
thu t1jc hành chinh mi duqc ban hành, sira dôi, bô sung trong linh vrc van boa, th 
thao, du ljch. 

- D.y mnh vic üng ding cong ngh thông tin trong hot dng quãn l cüa các 
co quan; dua ra 1 trInh the dê triên khai djch vt cong trirc tuyên cap d 3,4. 

- Dy minh üng diing dng b cong ngh thông tin trong cOng tác quãn l và diu 
hành hoat  dng cüa Sr. 100% can b cOng chi'rc, viên chüc cüa ngành duçYC trang bj các 
thiêt bj can thiêt dê phc vi cOng vic nhu: May tInh dê bàn, bàn lam viC, tci liru trI ho 
so, so ghi chép, giây but... ; Bô phn Thanh tra và tiêp dan duçic trang bj may ghi am ghi 
hInh; 100% van bàn di den duçic lixu trEk và xir l trong ni b Sâ trén h thông van phông 
din tCr. Tong so 12 ho so giài quyêt thu tiic hành chmh duqc thông qua phãn mêm mt 
càa din tir và t) 1 giãi quyêt dtt 100%. 

- Hang nàm xây drng k hoach và t chüc thrc hin Cái cách hành chInh, k hoch 
kiêm soát thu tiic hành chIrih; ké hoach tuyên truyên ye cài cách hành chInh; kê hoach 
kiêm tra, rà soát h thông hóa van ban quy phtm pháp 1ut; ké hoach thrc hin ngh quyêt 
sO 021NQ-CP ngày 01/01/2020 ye tiêp tijc thrc hin nhü'ng nhim vti giãi pháp chü yêu 
cãi thin môi trumg kinh doanh, nãng cao näng lirc ctnh tranh quôc gia näm 2020. can cir 
chüc näng nhim vçi cUa cüa phông cO trách nhim to chuc thirc hin kiêm soát thu tiic 
hành chinh thuc 11th vrc phông, don vj quãn l và phài coi day là nhim vii thu?ing 
xuyên. 

7. Vic thrc hin quy tic á'ng xü, nhü'ng i'ic kliông thi'1c lam cüa ngu'ài có 
chác vi quyên hzn 

- Ban hành Quy ch lam vic cüa co quan, trên nguyen tc co bàn do là dan 
chü, rô rang, minh bach,  hin di và hiu qua trong mci hoat  dng; tn tiiy phiic viii 
nhân dan. 

- Dy math  vic thirc hin dánh giá s1r hài lông cüa ngui dan và doanh nghip 
dOi vth hot dng cüa Co quan và cung cap djch vi cOng, coi do là thixOc do hiu qua 
thirc hin thim vv, cOng viii; chü trQng vic giám sat thirc hin quy täc 1mg xü, dao 
düc nghê nghip và nhtrng vic khOng duccc lam cüa ngi.thi cO chuc v1i, quyên han; 
thirc hin phuong châm: k cuong, hem chInh, hành dng, phiic v1i. 

- Phân cOng thim vi di vâi Länh dao  Sâ. Thirc hin nghiêm tñc trách 
nhim dOi vi ngrnM dung dâu co quan don vj theo Nghj djth sO 157/2007ND-CP 
ngày 27/10/2007 cüa Chinh phü quy djnh trách thim dOi vâi nguOri drng dâu co 
quan, t chüc, don vj cüa nba nuuc trong thi bath nhim vv, cong vii. 
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8. Vic xü' Ij viphgm và trách nhim dJi vó'i ngw?ii dá'ng dEu co' quan don vj 
thiêu trách nhiem dé can b3, cong chá'c, viên chá'c thu3c quyên quãn lj 1r4c tiêp 
có hank vi nhüng nhiêu, gâyphiên ha dôi vó'i ngwôi dan doanh ngh4p 

- Giao ngu?i dimg du các phông, các dan vj thuc Si luôn ct cao trách thim 
nêu guclng, gizang mâu thic hin và tang ciRmg trách nhim trong cong tác chi dao, 
diêu hành, kiêm tra, thanh tra vic thirc hin thim v11, cong vii, k 1u.t, kS'  cuang 
hành chInh thuc phm vi quân 1 nba nuic. 

- Do lam t& cong tác tuyên truyn, giáo diic chInh trj, tu tu&ng, dto due cho 
can b viên chüc trong toàn ngành nên giai dotn 2019-2020 trong ngành không dê 
xãy ra viêc có can b, cong chirc, viên ehirc có hành vi nhüng thiu, gay phiên ha dôi 
vâi nguäi dan doanh nghip; không có dan thu khiêu nai,  to cao, kiên nghj, phãn ánh 
ye hành vi nhüng nhiêu, gay phiên ha cho các ca quan, to chüc, cá nhân doanh nghip 

9. Cong tác kiêm Ira giám sat, don dtc trong triên khai thrc h4n Ciii thj 
1O/CT-TT. 

- Lãnh do Sâdà tIch circ, sat sao chi dto trong cong tác thanh tra, kim tra và 
vic thirc hin các kêt lun, kiên nghj sau thanh tra, kiêm tra; chi dao  triên khai thirc 
hin các ni dungco lien quan trirc tiêp den nguYi dan, doanh nghip; các thu tiic 
hành chInh, ca ché mt cüa; vic tiêp nhQn, giãi quyêt dan thu và dc bit là khiêu 
nai kiên nghj cüa cOng dan dôi vui co quan, dan vj thuc Sâ; Triên khai thrc hin 
nghiêm cac ni dung theo Chi thj so 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cüa Thu tu&ig 
ChInh phñ ye vic tang cu?mg xi:r l, ngàn chn có hiu qua tInh trng nhüng nhiu, gay 
phiên ha cho ngu?iii dan, doanh nghip trong giài quyét cong vic. Các ni dung Chi thj 
dixçic lath do thông qua ti các Hi nghj sa kêt, tong kêt và duçic ci the boa qua 
chuang trInh, kê hoach cong tác thanh tra, kiêm tra thithng ki và dt xuât. 

III. Dánh giá chung 

- Chi thj 10/CT-TTg dã chi ra nbü'ng nguyen nbân, d ra nhüng giái pháp cii 
the dê khäc phc tInh trng nhüng nhiêu ngithi dan, doanh nghip. Ngay sau kbi có 
van bàn chi do cüa Thu trnng chInh phu; B Van boa, The thao và Du ljch; Uy ban 
nhân dan tinh, Sâ da ban bath van bàn dê chi do kjp thii yeu câu tat cá can b, cong 
chüc, vien chuc cüa ngành các phông chuyên mOn, dan vj thuc Sâ nghiém tñc triên 
khai thigrc hin. Thiêt 1p dumg day nóng, dja chi hOrn thu din tu dê tiêp nhn các 
nguôn thOng tin, phãn ánh gui den co quan. 

- T chüc trin khai Chi thj sé 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 cUa Thu tuO'ng 
ChInh phü ti các lap tp huân, hcp bOi duOng ye chuyên mOn thuc linh vire quán 1; 
chi dto trçrc tiêp bang van bàn dOi vai các dan vj sir nghip (trung tam van boa tinh, 
doan ngh thut dan tc tinh, trung tam Phát hành phim và Cbieu bong, thu vin tinh...) 
thrc hin bin pháp tuyên truyen bang ba dài, cbuang trinh ngh thut, the phâm, bang 
rOn, kbau hiu, an phâm dia CD,VCD, phim phóng sir d tuyen truyên trén dja bàn toàn 
tith dàc biêt là các vüng sâu vüng xa ye các ni dung có lien quan quan den cOng tác 
phOng, chOng tham nhüng. 

- Tang cu?mg các ni dung tuyên truyên sau rng ye chInh sách, phap 1u.t cüa 
Nhà nuâc, các Lut chuyen ngành... Thông qua các cuc thath tra, kiem tra dã 
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hizórng dan, chi do các can b cüa ngành thirc hin dung nhim v1i, chüc nàng vai trô 
trong quãn l nhà nithc; kêt hçip tuyên truyên ye các ni dung Chi thj so 1O/CT-TTg, 
khuyên khIch nguñ dan, doanh nghip song, lam vic theo Hiên pháp, pháp 1ut, 
thirc hành horn chinh, không tiêp tay vâi tiêu circ, tham nhüng, kiOn quyOt không dua, 
không môi gici hôi 1; tuân thu các quy täc, van hóa 1rng xu van minh trong ca quan 
nba mrâc và doanh nghip; tIch c1rc, chü dng tham gia phát hin các biOu hin, các 
hành vi tham nhüng, lang phi, thông tin kjp thñ, chInh xác, trung thirc cho các Co 
quan chüc näng. 

- Trng can b, cOng chirc, viOn chüc và ngi1ri lao dng trong qua trInh thirc 
thi nhim vii luOn tuân thu các quy djnh cüa co quan don vj, không dun day né tránh 
trách nhim, không lçi diving chüc trách nhim viii dixqc giao dê nhüng nhiOu, gay 
phiên h, triic li khi xü 1 giâi quyOt cOng vic. 

So Van boa, Th thao và Du ljch trân trng báo cáo.!. 

Ntyi nhIn:t/ 
- Thanh tra tinh (báo cáo); 
- Lãnh dao S VHTTDL; 
- Luu: VT; TTr. 

KT.GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

 

 

 

LO Thanh Son 
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BIEU BAO CÁO 

(Kern theo Van ban báo cáo so' /BC- SVHTTDL ngày /3/2020 cia Sà VHTTDL) 

MQT SO KET QUA CHU YEU TRONG VI1C THVC HIN 

CHI TH! 1O/CT-TTg 
PHU LUC 1 

TT Ni dung DVT S lieu 

A CHiNH SACH, PHAP LUiT 

1 S van bàn ban hành d thuc hiên Chi Thi Van bán 01 

B TUYN TRTJYEN, PHO B TEN, QUAN TRIIT 

2 S luçit can b, cong chüc tham gia tp hun Lut ngui 689 

3 Se, lap tuyên truyn, quán trit pháp lut thirc hin Chi thj Lfrp \ 05 

c CAC BIN PHAP THIJC H1N CHI THI 

4 K& qua rà soát nhn din nguy Co tham nhüng theo vj trI 
vic lam 

Nguai 80 

5 S luqng don vj cong khai Se, din thoai du&ng day nóng Co quan 1 

6 Se, hxçmg don vj cong khai, dja chi hp thu din ti'c Co quan 1 

7 S lugng don vj cOng khai thai gian, dja dim tip dan Co quan 1 

8 Se, lucing don vj giám sat bang cong ngh hin dti ghi am, 
ghi hInh, giám sat trirc tuyên 

Co quan 1 

9 S luçing don vj dánh giá sr hài lông cüa nguai dan và 
doanh nghip 

Co quan 

10 se, nguai vi phm quy tc t'rng xi.'r cüa nguai có chirc vi 
quyên hn 

Luçt nguai 0 

11 Se, cuc thanh tra, kim tra vic thirc hin thim viii, cong 
vu, kS'  1ut,  kS'  cuong hành chInh 

Cuc 2 

12 se, nguôi vi phm vic thirc hin thim vit, cOng vii, kS' 
lut, k cuong hành chInh 

Ngi.thi 0 

13 Se, nguai dt'rng du bj ke,t lu.n là thiu trách nhim Ngu?ñ 0 

14 e, nguai dirng du d bj xü l hInh sir do thiu trách nhim Nguai : 0 

15 Se, nguai dung du bj xir l k' lut do thiu trách nhim Nguai 0 



KET QUA XI L VI PHAM CAN BQ, CONG CH1fC, VIEN CHJ'C 

GAY PHIEN HA, NHUNG NHIEU 
PHI) LI)C 2 

TT Ten vi Ten co quail, to 
chfrc, don vl 

xãy ra sr vic 

Co quan thii 1', 
giãi quyêt viii 

vic 

Tom tt ni 
dung viii vic Va 
kêt qua xfr 1 vi 

phm 

0 0 0 0 0 

TINH H!NH TIEP NHiN THONG TIN QUA THU' DIN TU', DJI(NG DAY NONG 

PHI) LI)C 3 

T 
T 

Loai 
hInh 

S1 Itrçrng tip 
nhn 

S hrçrng do'n dã giãi 
quyêt 

So Itrçrng don chira giãi 
quyêt 

Ghi 
chñ 

Tong so 
Tn 
gsô 

Truâc han 
DUn 

g 
han 

Trê 
han 

Ton 
gs6 

Trong do d qua 

han 

To 
chi1r 

C 

Ca 
nhâ 

fl 

To 
chi'r 

C 

Ca 
nhân 

To 
chi'rc 

Ca 
nhân 

To 
chirc 

Ca 
nhân 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Kin 
nghj,  
phãn 
ánh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Khiu  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3Tcáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



TINH H!NH TIEP NHiN, GIAI QUYET DON 

PHU LIJC 4 

TT Loi don 

S lurçrng don tip nhn S ltrçrng do'n dã giãi quyt 
So luqng doii chira giãi 

quyet 

Ghi 
chü Tng s K' 

truâc 
chuyên 
sang 

Nhân 
trong 
k' 

Tng s 
Trithc 

han 

Dung 

hn  
Tr 

han 

Tng s 
Trong do 
dã qua hn 

T 
chirc 

Ca 

nhân 
T 
chüc 

Ca 

nhân 
T 
chüc 

Ca 

nhân 
T 
chüc 

Ca 

nhân 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Kinnghj, 
phân ánh 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Khiu nai 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 Tcáo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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