
 

 

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 bổ sung một số nội dung 

trong báo cáo định kỳ công tác 

phòng, chống tham nhũng 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 45/UBND-NC ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung một số nội dung trong báo cáo 

định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo định 

kỳ công tác phòng, chống tham nhũng theo Văn bản số 922/UBND-NC ngày 15 

tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; nội dung báo cáo phản ánh 

chính xác, toàn diện về công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị, 

địa phương.  

Đối với báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm: Bổ sung 

một số nội dung và số liệu theo Phụ lục gửi kèm văn bản này. 

2. Giao Thanh tra huyện chủ trì, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

huyện. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thanh tra tỉnh, 

Thường trực, BTV Huyện ủy và HĐND huyện theo đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy     
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