
  

 

 

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp      

   trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng thuộc tỉnh; 

    - Thủ trưởng các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh và các tổ  

                                           chức Quỹ được giao biên chế. 
 

 

 

 

 Thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/07/2020 của Bộ Nội 

vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí 

công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (Sao gửi kèm theo 

công văn này); 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện như sau: 

1. Căn cứ Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 03/2020/TT-

BNV ngày 21/07/2020 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành, tổ chức phổ 

biên, quán triệt thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan đơn vị, địa phương.  

2. Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông 

tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/07/2020 của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh; 

định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);  

-  CPVP UBND tỉnh; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh; 

- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTDT tỉnh;                 

- Lưu: VT, SNV. 

                                                                  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bùi Hồng Đô 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:            /UBND-TH1  

V/v thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-

BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2020 
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