
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ ộ c   l ậ p   -   T ự   d o   -   H ạ n h   p h ú c 

Số:    189  /UBND-NC

   V/v thực hiện công tác PCTN, tiêu cực;
 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương

Đảng và Thủ tướng Chính phủ

trong dịp Tết Nhâm Dần

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Căn cứ Văn bản số 100/TTCP-C.IV ngày 18/01/2022 của Thanh tra Chính

phủ về 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,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân

dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

Quán triệt, thực hiện nghiêm 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 trong Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày

31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 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 công trái quy định. Các cơ quan, đơn vị

báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 07/02/2022, gửi

Thanh tra tỉnh tổng hợp chung.

2. Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Thanh

tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 09/02/2022./.

Nơi nhận:                                                

- Như kính gửi (thực hiện);

- Thanh tra Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;                   báo cáo

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC. (P.Hà)

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn
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