
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:          /UBND-TTr 

V/v báo cáo tổng kết công tác phòng, 

chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 Thực hiện Công văn số 211/TTr-PCTN ngày 04/6/2020 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn và Công văn số 1443-CV/TU ngày 10/6/2020 của Thành ủy Lạng Sơn  

V/v Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, UBND thành phố yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ vào tình hình thực 

tế, đặc điểm địa bàn, chức năng nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị báo 

cáo kết quả tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay  

theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch 133-KH/TU ngày 14/5/2020 của Tỉnh 

ủy Lạng Sơn (được gửi kèm theo văn bản này). Thời gian lấy số liệu báo cáo 

tổng kết từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020. 

 2. Các đơn vị: phòng Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 

giao, báo cáo thêm nội dung tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác 

tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp 

phòng, ngừa tham nhũng. 

 3. Báo cáo của các đơn vị gửi về UBND thành phố (qua Thanh tra thành 

phố) trước ngày 02/7/2020 (đồng thời gửi bằng thư điện tử theo địa chỉ: 

thanhtratplangson@gmail.com). 

4. Giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nội dung công văn này; tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về 

tình hình, kết quả thực hiện theo quy định. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc đảm bảo thời gian trên./. 

  Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP;  

- CT, PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 

mailto:phongchongthamnhungtttls@gmail.com
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