
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TTr 
Về việc thực hiện Chương trình 

công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực 

        Hữu Lũng, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:   

          - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

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

  - Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; 

  - Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện; 

  - Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi               

hành án dân sự huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng Chương trình công tác số 14-

CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 148/KH-UBND nhằm đánh giá đúng thực 

trạng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; cơ chế giám sát về phòng, chống tiêu cực; việc kiểm soát quyền 

lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp 

luật. Qua đó kiến nghị, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính 

sách, pháp luật, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm thực 

hiện nghiêm một số nội dung sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tham mưu cho UBND 

huyện kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình HĐND tỉnh 

ban hành các văn bản quy định về 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…  

Thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của 

cán bộ, công chức theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ và Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 

08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập. 
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2. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như 

quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, 

mua sắm tài sản công; kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn; về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt…; các lĩnh vực, vấn đề nổi 

cộm gây bức xúc trong xã hội gần đây như: y tế, giáo dục, hỗ trợ và phòng, chống 

dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban 

Chỉ đạo về cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm 

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

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 

29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 09/10/2021 

của Huyện ủy Hữu Lũng về thực hiện Kết  luận  số  05-KL/TW,  ngày  03/6/2021  của  

Ban  Bí  thư  về  tiếp  tục  thực  hiện  Chỉ  thị  số  50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa 

ra xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế được phát hiện, đảm bảo kịp thời, chính 

xác, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt 

tội phạm.  

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án và các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 

nhũng, vụ án kinh tế, đảm bảo vụ việc không kéo dài thời gian giám định, định giá tài 

sản, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản (nếu có vụ việc phát sinh). 

Công an huyện tăng cường nắm tình hình và kịp thời xử lý các hành vi tham 

nhũng thông qua tin báo, đơn tố cáo, tố giác từ quần chúng nhân dân. Chủ động điều 

tra phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là tập trung xác minh điều tra 

làm rõ yếu tố vụ lợi, chiếm đoạt tài sản trong các vụ án, vụ việc.  

4. Chú trọng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm 

tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường 

xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, 

tránh để xảy ra “tham nhũng vặt” trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.  

5. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm 

chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; 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 PCTN, tiêu cực.  
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 6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể của lĩnh vực, địa bàn để chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo kết quả 

thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực về 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện), báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

          7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quan tâm hướng dẫn các 

tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin tố cáo hành vi tham nhũng; 

giám sát việc thực hiện theo quy định. 

8. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện, Tòa án nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện phối hợp, cung cấp 

thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

9. Giao Thanh tra huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 148/KH-UBND và 

nội dung văn abnr này; định kỳ tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND huyện báo cáo 

Thanh tra tỉnh theo quy định./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính tỉnh;         (B/c) 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Bùi Quốc Khánh 

 
f 
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