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Kính gửi: Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công Thương  

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SCT, ngày 15/02/2022 của Sở Công Thương 

về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; căn cứ hiệu lực pháp 

lý của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Sở đề xuất Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử Sở Công Thương đăng tải toàn văn nội dung 04 Thông tư trong 

lĩnh vực thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 

nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bao gồm: 

1. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

Quy định quy trình tiếp công dân; 

2. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;  

3. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành 

một cuộc thanh tra; 

4. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

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. 

(Nội dung 04 văn bản pháp luật đính kèm công văn này)./. 


