
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:         /UBND-TTr 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 124/2020/NĐ-CP  

ngày 19/10/2020 và Nghị định 

số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các phường xã; 

- Các trường học công lập thuộc thành phố. 

 Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP  

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/12/2020; ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020. Để thực 

hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, UBND thành phố 

đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã; các trường học công lập trên 

địa bàn thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị 

mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức triển khai Nghị định số 124/2020/NĐ-

CP  ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính 

phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. 

 2. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. 

(Gửi kèm Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ trên mạng IOffice) 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- Các ban đảng, ngành, đoàn thể TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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