
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 

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 

 
 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ. 
 

Thực hiện Văn bản số 232/TTCP-C.IV ngày 05/02/2021 của Thanh tra 

Chính phủ 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, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Laṇg Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND 

ngày 28/12/2020 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; chỉ đạo ban hành Công văn số 521/VP-THNC ngày 

09/02/2021 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. 

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các 

nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Qua theo dõi, tổng hợp, nắm tình hình, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 trên địa bàn tỉnh không phát hiện có trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân nào tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì 

vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thanh tra Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;     
- TT. Tỉnh ủy;  

- TT. HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ). 

CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

                                         


		2021-02-18T10:47:30+0700


		2021-02-18T14:13:17+0700


		2021-02-18T14:13:17+0700


		2021-02-18T14:13:17+0700




