
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC Kon Rẫy, ngày     tháng    năm  
V/v triển khai thực hiện Hướng 

dẫn số 25-HD/BCĐTW của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về 

PCTN, tiêu cực 

 

 

Kính gửi:  
 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3399/NBND-NC ngày 10/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực (có văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và nhiệm vụ được giao:  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn 

số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. Định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Thanh tra huyện) cùng với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo 

quy định tại Văn bản số 922/UBND-NC ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng 

mắc, hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo (qua 

Thanh tra huyện tổng hợp, tham mưu). 

2. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 

dõi việc triển khai thực hiện nội dung trên; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh (nếu có). Định kỳ hoặc đột 

xuất, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Võ Văn Lương 
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