
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 
 

V/v xử lý thông tin, tài liệu liên 

quan đến hành vi vi phạm pháp 

luật, tội phạm liên quan đến hoạt 

động quản lý nhà nước 

Hữu Lũng, ngày        tháng 8 năm 2021 

  

Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

  

Thực hiện Công văn số 1183/UBND-THNC ngày 25/8/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm 

pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thực hiện như sau: 

 Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong quá 

trình tham mưu, xử lý công việc nếu tiếp nhận, phát hiện thông tin, tài liệu có 

dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước 

phải báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan, đơn vị để kịp thời phối hợp với Công an 

huyện và các cơ quan liên quan xác minh, điều tra, xử lý vụ việc. 

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo giữ bí mật thông 

tin, tránh để các đối tượng biết, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn cho các 

lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện, 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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