
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-TTr 

V/v thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

và Thủ tướng Chính phủ trong dịp 

Tết Nhâm Dần 

 Đình Lập, ngày      tháng  01 năm 2022 

 

  Kính gửi:      

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các Hội: Chữ Thập đỏ, Đông y. 

 

Thực hiện Công văn số 279/VP-THNC ngày 21/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp 

Tết Nhâm Dần, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội 

dung sau:  

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các Hội trực thuộc UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy 

định của 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 và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 11-

CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 

35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, nắm tình hình, 

phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân 

sách nhà nước, phương tiện, tài sản trái quy định. 

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) 

trước ngày 03/02/2022. 

2. Giao Thanh tra huyện tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND huyện để 

báo cáo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; hoàn thành, trình UBND huyện trước ngày 

05/02/2022. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Vương 
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