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Kính gửi: - UB MTTQ và các Đoàn thể thành phố; 

- Công an thành phố;  

- Viện kiểm sát nhân dân dân thành phố; 

- Tòa án nhân dân thành phố; 

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

- UBND các phường, xã; 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 14/5/2021 của Thành ủy Lạng Sơn 

về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025. UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND 

ngày 21/5/2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 và quán triệt 

triển khai trên địa bàn thành phố. 

  Qua theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng 

phí và kết quả thực hiện cho thấy: Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành kế 

hoạch triển khai phù hợp với đơn vị; quan tâm thực hiện các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về  phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 khoá XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; công 

tác PCTN tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; các kết luận kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán được quan tâm thực hiện.  

 Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị công tác tuyên truyền còn lúng 

túng, chưa xác định rõ về nội dung, đối tượng, phương thức, tài liệu tuyên 

truyền cho phù hợp; nội dung thanh tra, kiểm tra về PCTN chưa được cập nhật, 

bổ sung vào chương trình thanh tra, kiểm tra, hằng năm của các đơn vị; công tác 

tự kiểm tra còn hạn chế; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN của người đứng 

đầu ở một số đơn vị cơ sở còn chưa quyết liệt, thường xuyên. 

 Thực hiện Công văn số 425-CV/TU ngày 08/11/2021 của Thành ủy Lạng 

Sơn về tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp 

tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

 1.Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tổ chức thực hiện 
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nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 05-CT/TU, 

ngày12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 

14/5/2021 của Thành uỷ; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND 

thành phố; cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch trong chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm phù hợp với đặc điểm, tình hình 

thực tế tại cơ quan, đơn vị. 

 2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, 

lãng phí, tiêu cực; có các kế hoạch, giải pháp, nguồn lực cụ thể để thực hiện. 

Thực hiện nghiêm túc nội dung công tác “rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã 

hội và thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán”. 

 3. Thanh tra thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội 

dung, đối tượng, thời gian tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Thủ trưởng các 

phòng, ban, Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo nội dung Kế 

hoạch số 155/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thành phố. Thực hiện kịp 

thời việc báo cáo đột xuất, báo cáo vụ việc, vụ án khi có nội dung phát sinh theo 

quy định. 

 Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, TTr, NV, TCKH. 

 

 

  

  

CHỦ TỊCH      

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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