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Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 167-CV/BCSĐ ngày 24/6/2022 của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ 

Chính trị và Công văn số 685-CV/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy.  

 UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:  

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 12-

TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Công văn số 685-

CV/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các văn bản chỉ đạo của 

Huyện ủy1, UBND huyện liên quan đến việc thực hiện2; thường xuyên tự kiểm tra, 

rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tiêu 

cực, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

Người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 

tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Hàng năm, xây dựng và thực hiện nghiêm Kế hoạch 

PCTN, lãng phí, tiêu cực. 

3. Chủ động rà soát, tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung, ban hành mới hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy định về 

                                           
1 Công văn số 631-CV/HU ngày 31/05/2022 của Huyện ủy Hữu Lũng; Công văn số 553-CV/HU ngày 

11/3/2022 của Huyện ủy Hữu Lũng về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 19/5/2021 của Huyện ủy Hữu Lũng về 

triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 09/10/2021 Kết luận số 05-KL/TW ngày 

03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thự chiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 

số 71-KH/HU ngày 10/2/2022 của huyện ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022. 
2 Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện về tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU 

ngày 12/5/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 

2021-2025. 



2 

 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo thẩm quyền; đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống 

nhất, không tạo kẽ hở làm phát sinh tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử 

dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản…  

4. Tiếp tục tăng cường công tác tranh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh 

vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc 

trong dư luận. Tăng cường kiểm tra chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử 

dụng ngân sách Nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn; đầu tư 

công, dịch vụ công ...  

5. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, tiết 

kiệm ngân sách Nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, 

phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của bộ phận làm công tác 

PCTN.  

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN, tiêu cực có bản 

lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với 

cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện 

trong báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh, PCTN, tiêu cực về UBND huyện (qua Thanh tra huyện); báo cáo đột xuất khi 

có yêu cầu. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Thanh tra tỉnh;  

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- UBKT Huyện uỷ; VP Huyện uỷ;  

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Bùi Quốc Khánh 
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