
UBND TỈNH SƠN LA 

THANH TRA TỈNH 

 
Số:        /KH-TTr 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Sơn La, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 

của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong 

lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng tại chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại 

Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương; 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Sơn 

La về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-TTr ngày 18/01/2022 của Thanh tra tỉnh về 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 

03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh 

mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí 

công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng tại chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp sở, ban, ngành, địa phương và công chức ngành thanh tra trên địa 

bàn tỉnh hiểu, thực hiện các quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng. 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với 

việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm 

đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến 

- Công chức, người lao động trong các cơ, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Nhân dân trên địa bàn tỉnh (để biết, giám sát). 
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2. Nội dung: Phụ lục gửi kèm theo. 

3. Hình thức: Tùy thuộc đối tượng, điều kiện, các cơ quan, đơn vị có thể 

áp dụng một trong các hình thức sau: 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet; công báo; 

Trang thông tin điện tử cơ quan; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ 

chức, khu dân cư. 

- Thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, họp giao 

ban hàng tháng, định kỳ. 

- Thông qua ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên Hệ thống quản 

lý văn bản điều VNPT-IOFFFICE 4.0. 

- Thông qua công tác thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống 

tham nhũng; công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ. 

- Lồng ghép trong hoạt động sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn 

thể, câu lạc bộ. 

- Các hình thức khác phù hợp với đối tượng tuyên truyền và điều kiện 

thực tiễn của cơ quan, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương:  

- Căn cứ vào đối tượng, điều kiện thực tiễn lựa chọn các hình thức tuyên 

truyền phù hợp; 

- Thực hiện nghiêm Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của 

Thanh tra Chính phủ; 

- Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến bằng văn bản về Thanh tra tỉnh 

trước ngày 17/10/2022. 

2. Các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh: 

Đôn đốc các sở, ngành, địa phương được phân công theo dõi địa bàn thực 

hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Văn phòng để 

tổng hợp báo cáo Chánh Thanh tra trước ngày 30/10/2022. 

3. Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan: Đăng tải Kế hoạch và kết quả 

tuyên truyền, phổ biến. 

4. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh: 

- Tham mưu tuyên truyền, phổ biến, thực hiện tại cơ quan Thanh tra tỉnh. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 03/2021/TT-

TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công 
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tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng tại chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Quá trình triển khai có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ 

Ông Lê Anh Tùng, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh, số điện thoại: 0914.001.393./. 
 

Nơi nhận:         
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo cơ quan; 

- Các sở, ban, ngành, địa phương (t/h); 

- Ban tiếp công dân tỉnh (t/h); 

- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ (t/h); 

- Lưu: VT, VP (T02b). 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hòa 
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UBND TỈNH SƠN LA 

THANH TRA TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Sơn La, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

PHỤ LỤC 

Nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến 

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-TTr ngày         /9/2022 của Thanh tra tỉnh) 

 

1. Phạm vi điều chỉnh: Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng: 

- Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Thanh tra sở. 

- Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

3. Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí (05 vị trí): 

- Vị trí làm công tác thanh tra. 

- Vị trí làm công tác tiếp công dân. 

- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. 

4. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: từ đủ 03 năm đến 05 năm. 

 

Ghi chú: Hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2021./. 
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