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BIỂU THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW
TỪ 2019- 2022

(Kèm theo BC số 365/BC-UBND ngày 13/5/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn)

STT Hình thức và trích yếu nội dung của văn bản Số ký hiệu văn bản Ngày, tháng,
năm BH CQ ban hành

1 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm 2019  42/KH-UBND 1/31/2019 UBND TPLS

2 Kế hoạch về tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 48/KH-UBND 2/18/2019 UBND TPLS

3 V/v thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định tặng quà và
nhận quà tặng 179/UBND-TTr 22/01/2020 UBND TPLS

4 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 60/KH-UBND 2/26/2020 UBND TPLS

5
Kế hoạch phổ biến quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

237/KH-UBND 8/12/2019 UBND TPLS

6 Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"  256/KH-UBND 9/11/2019 UBND TPLS

7 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 289/KH-UBND 10/9/2019 UBND TPLS

8 v/v chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng 2625 /UBND-TTr 10/25/2019 UBND TPLS

9 Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận
thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp 910/TB-UBND 9/9/2019 UBND TPLS

10 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu
quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020 41/UBND-NV 1/7/2020 UBND TPLS
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11 v/v thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định tặng quà và
nhận quà tặng; 179/UBND-TTr 1/22/2020 UBND TPLS

12 v/v tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm
2020 và những năm tiếp theo 314/UBND-TTr 2/20/2020 UBND TPLS

13 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm 2020 60/KH-UBND 2/26/2020 UBND TPLS

14  v/v thực hiện kiến nghị của UBTVQH và tăng cường công tác tiếp công dân,
giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo; 362/UBND-TTr 2/26/2020 UBND TPLS

15 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2020; 706/QĐ-UBND 4/21/2020 UBND TPLS

16  về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn và xử lý, giải quyết
các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; 73/UBND-TTr 7/15/2020 UBND TPLS

17 v/v báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay; 1399/UBND-TTr 6/15/2020 UBND TPLS

18  v/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ; 2795/UBND-TTr 11/9/2020 UBND TPLS

19 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg
ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân Sửu; 320/UBND-TTr 2/9/2021 UBND TPLS

20 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm 2021; 45/KH-UBND 2/8/2021 UBND TPLS

21 v/v triển khai chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ năm 2021 427/UBND-NV 3/3/2021 UBND TPLS

22 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về
tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; 155/KH-UBND 5/21/2021 UBND TPLS
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23 Quyết định về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2021; 370a/QĐ-UBND 2/5/2021 UBND TPLS

24 Kế hoạch về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung
ương về PCTN; 157/KH-UBND 5/21/2021 UBND TPLS

25 v/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021; 3178/UBND-TTr 10/28/2021 UBND TPLS

26 v/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của
BTV Tỉnh ủy; … 3336/UBND-TTr 11/15/2021 UBND TPLS

27 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí
thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần 188/UBND-Tr 1/28/2022

28 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tiêu cực, lãng phí năm 2022 43/KH-UBND  28/01/2022

29 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
thành phố Lạng Sơn năm 2022 263/QĐ-UBND 2/14/2022

30 …
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