ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 666 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 26 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 89/UBND-TCD-NC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành, đơn vị,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện như sau:
1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả: Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018, 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, Nghị định
số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Kế hoạch số
18/KH-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc thực hiện
công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, trong đó tập trung các nội dung:
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, được dư
luận quan tâm, có khả năng phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: các dự án đầu tư
có quy mô lớn; quản lý, sử dụng đất đai; việc mua sắm sài sản công,…; thanh tra
trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện PCTN; kiểm tra, kiểm soát quyền
lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo…
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố
giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN năm 2021 theo Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 12/11/2020 của Ủy ban
nhân dân Huyện; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan
điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng,
chống tham nhũng, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng liên quan đến trách
nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên
trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân
tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

2. Giao Thanh tra Huyện theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp tham mưu Ủy
ban nhân dân Huyện báo cáo theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm
chỉ đạo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, dtnM.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi

