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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:         /SVHTTDL-TTr 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của 

Chính phủ về chỉ số kiểm soát tham nhũng (B2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Nam, ngày       tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 3034/UBND-NC ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về chỉ số 

kiểm soát tham nhũng (B2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về chỉ số kiểm soát tham nhũng (B2); Công 

văn số 1451/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về chỉ số thành phần kiểm 

soát tham nhũng (B2); 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; 

Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động 

công vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Văn bản số 1870/UBND-NC 

ngày 28/6/2019 về tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng 

trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số 2611/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc 

thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ... 

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-

SVHTTDL ngày 29/10/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai 

thực hiện 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, gắn với việc tiếp tục 

thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó đặc biệt chú 

trọng việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin 

điện tử của Sở về số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử để 

tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm 

pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

kịp thời vi phạm. 
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3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, nhất 

là việc công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

4. Tăng cường công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; kiên quyết xử lý 

những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật; thực 

hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở (qua Thanh tra Sở) theo chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Xuân Huy 
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