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Chucrng trinh hành dông cua Chinh phü thuc hiôn công tâc phông, ctrông tham nhùng

dên nàm 2020; Uy ban nhân dân tinh FIà Narn xây dmg kê hoach triên khai nhu sau:

I. MUC DiCH, veU Ca,U

1. Muc tlfch
Tô chuc thUc hiên tôt câc nhiêm vu c[ra LtsND tinh trong công tâc phông, chông

tham nhüng nhàm thuc hiên thâng lqi Ké hoach phât trién kinh té - xâ hôi 5 nàm

(2016 - ZOiO) dâ duoc Eai hôi pai Uiéu Dâng.bô tinh làn thu XIX thông qua. 8râ.
phuc nhüng han ché, yéu kém, tpo chuyén blén rô rêt trong công.tâc phÔng chông

tham nhüng; ngàn chàn, timg.buÔc dây lùi tham nhüng, thçc hiÇn tôt Nghi quyêt D4i

hQi XII cüa Dâng, Nghi quyêt.Trung yong 3 khÔa X, I(êt lufln sô 2l- I<LÆW HÔi

nghi Tmng ,r.-,g S kl.éa ÿ1, f,ét luân sô 1g y,1,rTr1/ cùa Bç ChirÀ trr... cüng .ô lông

tin cLra nhân dân, rây dimg Eàng, Nhà nuôc trong sach, vü'ng m4nh.

Cu thé hôa rté triên khai thçc hiên Chién lugc quôc gia vè PCTN dén nàm 2O2O

và thuc hiên Ké ho4ch thçc thi Công uôc Liên hqp quôc vè chông.tham nhüng; là càn

cu dê câc Sô, Ban, ngành thuQc tinh, UBl.lD câc huyên, thành phô, câc doanh nghiÇp

Nhà nuôc và câc co quan, tô chü0, dcrn vi 1iên cluan tô chü'c triên khai thLLc hiên câc

giài phâp, nhiêm vu phông chông tham nhüng.

2. Yêu câu
Viêc triên khai thuc hiÇn phài bào dàm quân triÇt quan diém, muc tiêu, giài phâp

cüa Dâng và Nhà nuôc. trong phông chông tham nhüng và dâp ung yêu câu thuc tiên

cüa công tâc phông chông tham nhüng, trên.quan diêm phông ngua là chinh, co bàn,

lâu dài; phât hiÇn, xù lÿ tham nhûrng, thu hôi tài sân tham nhüng là cluan.T?ng, .âf
bâch. Két hqp ch4t chë giüa tich cqc phông ngua, chü dông phât hiên và kiên quyêt

*ÿ lÿ nghiêm minh, kip thùi nhung ngr-rùi cô hành vi tham nhùng, bao che, dung tung,

tiép taycho tham nhüng, can thiêp, cân trô viÇc chông tham nhüng; .kl:r*g 
." :yig

câm, không cô ngoai lê, không cô dàc quyèn trong xù 1ÿ tham nhüng, bât kê nguÙi dô

là ai. Tién hành kiên quyét, kiên tri, liôn tqc vôi,nhirng br-rÔc di vürng châc, tich cuc,

chü dQng và cô LrAlg tâm, trgng cÏiêm. Kiên quyêt, kiên tri, khân truong xâI 
"dU"q :o

ché phông ngùra dé khOng thê.tham nhû1ng; co' chê ràn c1e, trung tri dô không dâm

tham nhüng; co ché bào dàm dê i<hông cân tham.ùüng; phât huy suc mqnh tông hop

cüa cà hÇ thông chinh tri trong công tâc phông chông tham nhüng.

II. NQI DUNG
1. Nâng cao vai trÔ, trâch nhiêm cüa cân bQ, công:|r,i., viên chrlc, nhât là

ngucri ihing clàu co'quan, tô chirc, dcrn vi trong công tâc phông, chông tham nhüng

- Câc Sô', ban, ngành, UBM) câc huyên, thành phô, câc doanh nghi0p Nhà nuôc
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thuôc tinh phai xâc c1!nh công, tâc phông, cl"rôr-rg tham nl-rüng,1à nhiêm vu thr-rong

xuyên, quan trong, câp bâcl-r c1ê tâp trung lành dao, chi clao. 
'fô chuc tluân triêt sâu

rQng và thuc l-riên nghiêm tüc Ngl-ri.qtiyêt Tn-rng Lrong 3 khôa X, I(ôt luân sô 2l-
KL/TW ngày 25l5l2}l2 cua Ban Châp hành Trung uo11g khôa XI và l(êt tuân rô tO-

ICiTW ngày 2611212016 cüa Bô Chinh tri; Quy dinh :;ô 65-QD/TW r-rgày' 03/022C17
cùa Ban Bi thLr Trung ucrng Dàng vè chi clao, dinh hrrcrng clrng câp thông tin tuyên

,)i ,i.
truyên phông chông tham û.ung Gàn công tâc phèng chông tham nhüng vôi viêc

thuc hiên hiêu quà Chi thi sô O5-CT/TW ngày 151512016 cira Bô Chinh tri vê dây

manh hqc t?p và làm theo tutlrong, dao.dirc, pirong câch I{à Chi Minh;:Nghi qryé,
Trung uong 4 (khôa XI) mQt sô vân c1ê câp bâch vê xây dr-mg Dâng:hiên nay và Nghi
quyêt Trung uorrg 4 (lûôa XIi) vê tàng cuong xây dyng, chinh dôn Eâng; ngàn .hT,
dây lùi su suy thoâi vê tu tuong chinh tri, dao dü'c, lôi sông, nhûLng biêLr hiên "tu diên

biên", "tu chuyên hôa".trong nôi bô; Chr-rcrng trinh hành dông cüa Chinh phù thurc

hiên công tâc phông. chông tham nhiing dên nàrn 2020.

. - Thü try*g câc Sô, Ban, ngành thuôc tinh; Chü tfch LrBND câc huyÇn, thành

phô; Giâm dôc câc doanh ng$Çp Nhà nuôc và nguoi dung rJàu chinh clryèn câc câp,

tô chuc, don vi phâi gucrng mâu, quyêt liêt, truc tiêp lành dao, chi dao công tâc.phông

chông tham nhüng; chü dông phông ngùa, phât hiên và xir lÿ câc vr,r viêc cô dâu hiêu

tham nhüng và câc hành vi bao che, dung ffi.g, cân trcv viçc chông tham nhüng; chù

dông lânh dpo, chi dao xü lÿ kip thùi, nghiêm minh theo quy dinh cua phâp luât câc

vu viêc, vU ân tham nhüng, kinh tê nghiêm trong, phric tap, du luân xà hôi quan tâm.
- Tô chuc theo dôi, dânh gtâ, công khai tinh hinh tham nhüng và kêt quâ phông

chông tham nhüng; ràng cuirng vai Lrù cüa xà irôi truirg viÇu tiicu clôi, cïo liiorig, ,Jâr,I,

giâ tinh hinh tham.ùùng nhàm bac dàn lqâ.h quan, qur c1ô gâ; du'ng r'à c'-tng cô niêm

tin cüa nhân dân dôi vôi công tâc phông chôn-e tham nhüng cùa Dâng, Nhà nuôc.

- Thuc hiên chê tài xü iÿ.ngLroi d.üng dâu lchi dê xày ra tharn nhùng, lâng phi

theo huông: Nêr-r nguoi d.mg dâu làm tôt công tâc phông ngria, không dô xay ra tham

nhüng trong co quan, tô chric, dcrn vi thi duoc biêu ducrng, khen thucrng; nêu dê xày ra

tham nhüng nh,r.,g.kip thùi tu *,r lÿ thqo quy dinh và khàc phuc hâu qua, bâo câo kip
thùi vôi co quan, tô chüc co thâm quyên thi chi.xu lÿ nguùi cô hành vi tham nhüng,

không xü lÿ vê trâch nhiçm nguùi drmg dâu; nêu dê xày ra tham nhüng nhtmg phât

hiên không kip thoi, dê xày ra hâu quâ hoàc không tU phât hiên mà do câc co quan

chuc nàng phât hiên, xü 1ÿ thi phâi chir-r trâch nhiêrn và tuÿ theo mürc dô, hâu quà rnà

xü lÿ theo quy dinh cüa phâp luât.

- Viêc binh xét thi dua, khen thucrng hàng nàm dôi vôi tô chuc, câ nhân phâi

duoc dânh giâ cà tiêr-r chi hiêu quâ công tâc phông chông tham nhüng trong tô chuc,

co quan, dcyn vi. Cân bô, công chuc, viên chirc guong mâu thuc hiên nghiêm quy dinh
cüa Dâng và Nhà nuôc vê phông chông tham nhüng vôi phucrng châm: Cân bô phâi
grrorg mâu hcvn nhân viên, cân bô giü chûc vu càng cao càng phâi gucrng mâu.

2.Tàng cuùng quân lÿ, giâm sât cân bô, công chirc, viôn chrîc; hoàn thiÇn,
thr,rc hiÇn,nghiêm câc quy ilinh vê công tâc tô chirc, cân bô

- Khân trucrng rà soât, bô sung, khàc phuc nhüng so hô, bât câp trong công tâc tô

chuc, cân bQ. Thuc hiÇn phân công, phân câp rô ràng, quy dinh cp thê, rành mach

chuc nàng, nhiêm.l'u, quyên han cüa ttrng tô chuc, câ nhân, khàc phuc tinh tr?ng

chông chéo, bô trông trong hoat dông quàn iÿ Quy dinh chü'c trâch cua tùmg vi tri
công tâc, nâng cao vai trô, ffâch nhiêm cr-ra nguoi dirng ctàu ocv qLlan, tô chürc, dcrn vi.

- Tàng cucrng thanh tra, kiém ffa viêc thuc hiên câc quy dinh cua phâp luât vè
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công vu, công chu'c. nhât li\ r,'iêc thtrc hiên quy tâc ümg xiL, nhùtng viêc cân bô, công

chü'c không dlrcrc làrn, trâch nhiÇm giâi trinh, viÇc thçrc thi công vu.

- Thçc hiÇn nghiêm viêc xir lÿ, cliêu chuyên, miên nhiêtn, thay thê cân bQ lânh

c14o, quàn 1ÿ ..ô biêu hiên tham nhüng gây nhiêu du lr-rân. I(heic phuc nhûr'ng han chê

cüa viêc chuyêr-r alôi vi tri côi-ig tâc nl-iàm pliong ngira lham nhüng. 
-[hu'c hiôn hiêu quâ

chù truong bô tri rnôt sô chuc danh cân bô lânh d4o câp tinl-r, câp huyên không phai là
nguùi dia phucng; không bô tri, dè bat, bô nhiêm nhûmg nguùi cô quan hê gia dinh

cung làm môt sô công viêc, linh vuc nhay càm dê xây ra tham nhùng, tiôr-r cr-rc.

- Thuc hiÇn dâi mAnh cai câch hành chinh; câc quy <1inl-r xây dçmg nèn công vy

minh b4ch, liêm chinh, phpc vu; câc quy dinh vê tàng qr"rà và nhân c1uà, cô chê tài

nghiêm khâc dOi.v cti cânhân, tô chirc vi pham.

- Kiên quyêt thuc hiên cô hiêu quà viêc sàp xêp lai bô mây, tinh giàn biên chê,

dàng bô vôi cai câch cné aô công vlr, co câu lai ctQingü cân bô, côr-ig chirc, viên chuc.

- Thuc hiÇn nghiêm chinh sâch tièn lucmg cho cân bô, công chuc, viên chuc.

3. Kiêm soât tài sân, thu nhâp; tàng cuùng công khai, minh b4ch trong thgc
thi công vu

- Thçc hiQn câc quy dinh vê công i<hai, minh bach trong hopt dQng cüa co
i ' ' t 

"t ^ I 't I ' '$1 - - l'-- '

quan, tô chuc, don i,,i dôi vôi câc loai thông tin phài chü clông công bô, công khai,

phuong thric, pl-r4m.r,i, thùi gian công bô, công khai; mo'rông nQi dring thông tin

cung câp theo yêu câu.
- 
- Thuc hiên kê khai, công khai minh bach tài sân, thu nhâp nhàtn kiêm soât

bién dông tài sàn, thu nhâp cüa câc dôi tuo-ng cô nghia ,U k1 khai theo quy dinh;

Chù dông rô chü'c riên hành xâc minh tài sàn, Lirur nhâp Lheo Lirârrr cluyêrr.

- Thuc hiôn tia luong ciua tai khoân ngân hàng rhec qui' Cinh, tung buÔc han
-:

ché v iÇc sù dr;ng tiên mqt trong lînh vuc thanh toân nhàrn phât hiên câc hành vi

trôn thué, rüa tièn, tham nhüng...; dàu ttr ccv so'ha tàng vè oông nghe.
..Â .;^ , 1 ' r r-

- Tu kiêrn tra, rà soât và hê thông hôa câc vàn bân quy phar-n phâp lurât dê dàrn

bâo tinh thông nhât, dông bô cüa ph4p luât, dàc biêt 1à vàn bàn vê qr-ryên tiêp cân

thông tin, bâo vê bi mât nhà nuôc; kiêm soât viêc thçc thi quyên luc trong câc hoat

dông quâm lÿ nhà nuôc..,
- Thqc hiÇn quy dinh vê trâch nhiêm giai trinh cüa co qLlan nhà nr-rÔc và ccr chê

xü lÿ vipham phâp luât,trong giài trinn. 
.

4. Hoàn thiên thé ché vè quân lÿ kinh tê - xâ hQi; elâm bâo hiÇu lgc, hiÇu

quâ công tâc phông, chông tham nhüng
- Câc Sô, ngành, UBND câc huyên, thành phô chi dao rà soât, kiên nghi sùa dôi,

bô sung câc vànlàn quy pham phâp lr.iât vè qrân lÿ kinh té - xâ hôi, nhât là câc linh

vuc dê xày ra tham nhüng nhu: Qr-rân lÿ, sr-r dUng c1ât dai, tài nguyên, khoâng sàn; cô

phà" hôa doanh nghiÇp nhà nr-rÔc; câp phép dâr-r tu; dâu tu xây drmg co bân; giâo duc,

y tê... trinh câp cô thâm quyên xem xét, quyêt dinh
- Câ9 So, ngành, UBND câc huyên, thành phô theo chirc nàng, nhiêm vu khân

trucrng triên khai, thuc hiên câc BQ Luft, Luât cô hiêu luc tu ngày 01/0 1/20 I 8 (BQ luAt

Tô tpng hinh su nàm 2015;.8ô luât Hinh su nàm 2015; l.upt süa dôi, bô sung Bô luât

Hinh sq nàm 2017, Luât tô chü'c ccy quan diêu tra hinh sU nàm 2015; Luât thi hành

tam giü, t4m giam 2015...).
- Thuc hiÇn nghiêm Clhi thi sô ZOICT-'f1'g ngày lll512017 cüa 

-l'hù tuông Chinh

phu vê viêc chân .ttint., ho4t dông thanh tra, kiém tra dôi vôi doanh nghiêp. Nâng cao

tfrât t,rqng két luân thanh tra, kiêm tra; trong dô, càn rô ngr-ryên nhân cüa sai pham,
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thât thoât, biÇn phâp xü' lÿ, dông thùi ciri ra nhùrng scv hÔ', Uiit cap uè .u ché, chinir

sâch dân dén thât thoât, thua lô lon. Tàng cuông công tâc clôn dôc, kiêm tla viêc thuc

hiên két luân, kjén nghi, quyét dinh xü 1ÿ sar-r thanh tra xü lÿ sau thanh tra; phât hiên,

kién nghi khâc phLrc nn*lg so hci, bât cap,trong qLry clinh uè c1.,an lÿ cân bQ, dàng viên

cô liên quan trong quâ trinh tharù tra, kiêm tra,,xâc mirrlr clâi-i l-iiêu sai pliqun vê kinh

té, tham nhüng; ngàn chàn tinh trang bo trôn, tâu tân tài sàn. Thuc hiên tôt quy chê

ptrôi hoo dâ kÿ kéi giùa câc ngành trong fnOi nOi chinh; xü lÿ kip thoi câc r,'u viêc cô

dâu hiêu tôi pham tham nhüng duoc phât hiên trong qr"râ trinh thanh tra. 
l

5. Tàng cuùng công tâc thanh tra, kiêm tra, giâm sât, kiêm toân, diêu tra, truy

tô, xét *û; nâng .uà niçu quâ công tâc giâmclinh và thu hài tài sân tham nhüng

- Tàng cuong công tâc giai quyét Iô câo, thông tin vè tham nhùng, clàc biêt la tô

câo, phân ânh troig nôi.Uô * qrun, don vi; thUc Àiên tôt viêc bào vê ngLrtri tô câo.

nguùi làm chimg trong tô giâc và phât hiên hành vi tharn *Orq
- Eây m4nh thanh tra câc linh vuc nh?y câm, c6 nhiêu du iuân vê tham nhüng

nhu: Dât dai, tài nguyên khoâng sân; cô phân hôa doanh nghiÇp nhà nuôc. tài chinh,

thué, công tâc cân bô... thanh tia dQt xuât khi phât hiQn dâu hiÇu vi ph4m phâp lua1,

nhât là nhüng vu r,,iêc cô dâu hiÇu sai pham trong thuc hiên câc du ân dâu tu, kinh

doanh gây thât thoât, thua lô lôn và buc xüc trong xâ hÔi'

- Tâp trung xâc minh, dièu tra làm rô, xü.1ÿ kip thÙi, nghiêrn minh nhüng vu

viêc, vu ân tham nhüng; nhûmg vu viêc chua cIên mirc xù 1ÿ hinh su' thi phâi xu lÿ

nghiêm theo düng quy.dinh cüa Dàng và Nhà nuôo.

- Tàng .long rnôi qrun. hÇ phôi hqp giùa !ÿ Uuan diêr-r tra câc câp vôi câc co

quan dièu tra tô tung trong dièu tra, huông ciân diêr-r rra.xr-r iÿ 
.â",.Yu ârr r.rô, cl,,lug,.vu

ân kinh té, tham nhüng nôi riêng, h4n chê thâp nhât tn-ràng htvp c'liêu tra bÔ sung, diê'-r

tra lai giüa câc co quan tiên hành tô tr-rng..

-bàV nhanh tién dô dièu tra, truy tô, xét xü' câc vu ân kinh tê, tham nhüng dàc

biÇt nghiêm trong, phuc tap; kiên quyét ry lÿ nghiêrn minh câc tô chü'c, câ nhân cô sai

phamliên quan dén câc 9u an lôn thua 1ô, kéo dài, du luân xâ hQi cluan tâm.

Thucrng xuyên kiém ffa, giâm sât công tâc phât hiÇn, xü 1ÿ tham nhüng,.trong

câc co quan, dcrn vi cô chuc nàng phât hiên, xu lÿ tham nhüng. Xü lÿ kiên quyêt, kip

thùi düng phâp luât nhimg hành vi tham nhüng và nhirng nguÙi bao che hành vi tham

nhüng, ngàn cân viêc chông tham nhüng.

. - Thuong xr-ryên dào tao, nâng cao trinh dô chr,ryê1 .ô1,.nghiÇp vu vê phông

chông tham nhüng, phâm chât chinh tri, bàn.lînh dao d[rc nghê nghiêp cho cân bô,

công chuc làm công tâc thanh tra, kiêm tra, diêu tra, truy tô, xét xü'.

6. Nâng cao nh$n thrîc và phât huy vai trà, trâch nhiêm cüa xâ hÔ1 
.

- Dè cao và phât huy vai trÔ, trâch $iÇ,1 cüa xâ hQi trong phông chông tham

nhüng, dac biêt,là vai trô cüa M4t tr4n Tô quôc, câc tô chric chinh tri - xâ.hÔi,:1.t
tra nhân dân, tô chuc xâ hÔi - nghè nghiêp, cloanh nghiêp, hiÇp hÔi ngành nghê và

nhân dân trong viêc nâng cao nhân thüc, phât hiên, cTâu tranh vôi nhimg hiên tugng

tham nhüng nhu: Giâo duc, dào iuo ,è liôm chinh; khuyén i<hich co cluan, tô chüc,

dcrn vi ban hành, thuc hiên câc chuân muc vê liêm chinh; tham gia câc cam kêt, sâng

kién vè liêm chinh và phông chông tham nhüng..'

- Tich cuc phât huy vai trô cua co quan bâo chi, truyên thông trong viêc.phat hiÇn

tham nhüng; phôi hqp, Çung câp thông tin, tài liÇu cho co quan chuc nàng dê phVc vl'

viêc xem *et, *,., lÿ *., viêc tham nhirng mà bâo chi dâ phât hiÇn, dàng tài, dông thoi

bâo dâm co ché bào vê ngràn tin, bào vê nguùi tô câo theo quy dinh cùa phâp luât.
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- Tàng cucrng tuyên truyèn, phô bién, giâo dpc vè phông ckrông tham nhüng gàn

vô,i viêc tuÿê1 truÿèn'thuc hien Chi ttri sô 5o-cr/fl nsàv 0711212015 oüa BÔ Chinh

tri khôa XI vè ràng cuong su lânh dqo cüa Dàng dôi vOi cô19 tâc phât.hiê:, Y li.'i'
uiê., uU ân than Àüng, ùgni .1uyét'lrung uong 4 (khôa XI) rnôt sô vân ctê câp bâch

vè xây dpg Eang iriên nay va Nghi O1Xét.1*ng uong 4 (khôa XI,l) vê tàng cuong

xây drmg,.Jninn Jôn Ou.nSil*Ul .t,à1, dây.lùi slr suy thoâi vê tr-r tlrcmg chinh tri, dao

duc, lôi sông, nhüng Uié, niçn "tu diën bién", "tr.t chuyên hôa" trong nQi bQ, gltlli
05-CT/TW cüa Bô ënim tri vê hgc tâp và làm theo tu tuô'ng, clao dirc, phong câch Hô

Chi Minh và viÇc tuyên tn-ryàn thUô hiçn nhiêm vu cua timg ngành, don vi' dia

pn"*g gôp phân quan trong tao clu luân xà hôi lên ân hành vi tiêu cuc, tham nhüng'

- Sô Giâo dpc và Eào i4o, Công an tinh, Bn Chi huy quân su tinh, So Lao dqng 
,

Thuong binh và xà hÔi theo chuc nàng, nhiêrr vr,r nâng cao viêc giâo duc. dào tao vê

liêm cùnh và thuc hiQn viêc dua nôi dung phÔng chông tham nhùng vào chrrcrng. Tiq
giâo dpc, dào t?o, Uài duông cân bô, công chüc, viên chü'c theo Chi thi sô

lOtZOt3/CT-TTg ngày t2l6lz113 cüa Thü tucrng Chinh phü,

7. KiÇn toirn lô-chr?c bQ mây và chric nàng, nhiÇm vg cüa câc ccr quan, ilon

vi cô chrÎc nàng phÔng, chông tham nhüng,'' -" 
--;âi-oi irr,r*g"tni. noæ aông, cüng cô, nâng cao chât 1"Tg 

dQi ngü cân bQ, tang

cuèrng phuong tien taÀuiêc cüa câc co QUil, dit ui chuyên trâch chông ft?'*O?q
- Xây dimg lqc luong chuyên tracn chông tham nhüng c]àm bào <1ü vê sô luong'

cô co.â.1î* tÿ, chr-ryên Tôn, nghiÇp vp vunfvàng, cô uan tintr nghè nghi"ap, tu câch

dao duc tôt dâpung yêu càu nhiêm vu phÔng, chông tham nhüng'

III. TO CHÛC THUC HIEN

l. Ca" .àp ùy, chinh quyên, nguùi dimg dàu co Qr?n: tô chtrc, oon vi phâi chu

dông, tich cuc nêu cao vai tiÔ, tracn nhiêm trong phÔng chông tham nhùng' Luôn xâc

dinh phông chông tham nhüng là nhiçm.vçrtrgng tâm, thucrng xr-ryên và phâi tâp trung

Iânh dao, chi daJthuc hiÇn; p}rui 
"u* 

két vè.su iie- Uriét, guong mâu; manh dan phê

binh, tu phê binh và kiên quyét dâu ffanh chông tham nhüng.

2. Thü trucrng câc So, Ran, ngành thuôc iir-,n: cn' üch 1IIIND câc huyên' thành

pnO t[.o .fr". nàng, nhiçm ,p xây:d.1ng ké hoach cr1 thê dê thçrc hiên hiÇu quà Nghl

[irAi iàonq-èq àerv zsnvzoti ciraôninn phü và Ké hoach cùa trBND tinh; hàng

nàm xây d\]Ïie Lê;?H .iriuAtrtH;e pnong,.t o.e ll"i.ùon* dê triên khai

thuc hiÇn, dông thcii t4p trung chi dao, tàng cucrng kiém tra,.dôn dlt.u§: thWc hiÇn'

3. CâcSÔ, Ban, ngành thuôc tinh ugN'lD câc huyên, thành phô: Bâo câo kêt quà

thUc hiÇn Ké hopch nà-y theo câc § thông kê quÿ, 06 thâng, 09 thâng và nàm trong

bâo câo dinh kÿ vè công tâc phÔng chông tham nhüng; công khai bâo câo theo quy

dinh cüa phâp IuQt, dôni thÙi gùi 1nutt61.u tinh dê tông h-op, bâo câo TJBNID tinh'

Trong quâ trinh- iâ' .n"J tf,rr. ti*n-f.. noa.4, truÙng hqp càn sua dôi, bô sung. câ9

nhiçm vU cU thê, câc do,r ri chü dQng dè xuât vôi ttsND.IP qru Thanh tra tinh dê

tông hqp và bâo câo Chü tlch UBND tinh xem xét, quyêt1 dl.t ..
4. Thanh tra tinh chü tri, phOi câc SÔ, ngàrnh theo dôi, dôn dôc, kiêm tra viÇc thqc

rrien réï*.r, nay, thucrng 5ryon bâo câo "l tL." nghi LrBND tinh câc. biQn 3î1p 
tT

iirrciàè-uî"îâm thu.rc hiÇn dông bô, hiQu quà Ké hoach. Hung nàm, càn cür vào I(ê hoach

cüa LJBND tinh, Thanh tra tinh chu tri, pt Oi t oo va câc So, ngành' dia phr"rong nghii

;,ir,;è;"4;È; pÀag và ké hoach c1+ tho thuc l-riên Ké hoach công tâc nàm cüa UBND

,rrn, .rar * m 2020tiên hanh tông kéi, dânh giâ ,nan .1i0., viêc thLrc hiên ké troach này'
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5. Sô Thông tin và truyèn tirông chü tri, phôi ho.'p vôi Ban 1'uyên giâo Tinir
ùy, Üy ban Màt trân Tô q.,ô. tinh, câc tô chr-rc chinh tri - xâ hôi và câc Scr, ngành,

clia phuong làrn tôt công tâc thông tin r,à truyèn thông, thô hiên rô qlr)'é} tâm cüa

Eàng, Nhà nr"rôc. cüa Tinh üy, UBND tinh trong công tâc pl"iông cl"rôr-rg tham

nhüng, phât huy tinh thàn nô luc c[ra câc câp, câc ngành, câc clon v'i, tô chuc, cQng

dàng doanh nghiêp và nhân dân phân dâu thuc hiên thâng lqi câc muc tiêu phông

chông tham nhüng dâ dê ra*

Noi nhân:
- TTTU, TT HDND tinh:
- Chù tich, câc PCT UBND tinh:
- Ban Nôi chinh Tinlr üyl
- Uy ban Màt trân Tô qLrôc tinlil
- VKSND tinh, TAND tinh:
- Câc Sô. Ban. ngành;
- UBND câc huyên. thành phô;
- Câc doanh nghiêp Nhà nLLôc thuôc tinh;
- VPUB: LDVP, NC:
- LLLu: VT, NC (H).

TM. .IY BAN NHÂN nÂX riXU
. CHÛ TICH

û rrcu

u(rng Minh Hién
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