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Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh. 

 

 Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành: Thông tư số 04/2021/TT-TTCP 

quy định Quy trình tiếp công dân (thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014); Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014); 

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình 

tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (thay thế các Thông tư: Số 05/2014/TT-TTCP ngày 

16/10 /2014; số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015; số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 

và Quyết định số 2316/QD-TTCP ngày 10/10/2013); Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy 

định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thay thế các Thông tư: Số 

02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012; số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013; số 05/2013/TT-

TTCP ngày 29/7/2013 và Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014). Các Thông tư 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021 và đã được đăng tải công khai trên Cổng 

Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh. 

  Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật, cũng như về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục và áp dụng các biểu mẫu trong tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh; về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành 

một cuộc thanh tra; về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Giám đốc Sở Y tế 

thông báo và đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, tiếp tục nghiên cứu, phổ biến đến 

tận các cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại các 

Thông tư nói trên, tránh các sai sót trong quá trình thi hành pháp luật. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Y tế để 

tổng hợp,báo cáo Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ để được chỉ đạo giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                         Q. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
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- Cổng Thông tin điện tử SYT (đăng tải);                                                Nguyễn Tuấn 
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