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V/v thực hiện Văn bản số 208-CV/BCĐTW  

về phòng, chống tham nhũng 
 

 

                        Kính gửi: 
 

- Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở 

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 
  

Thực hiện Văn bản số 2593-CV/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện Văn bản số 208-CV/BCDDTWW của 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,  

 Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp thuộc và trực thuộc Sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống 

tham nhũng, trọng tâm là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 

số 02-CT/TU ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xác 

định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phải chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình; 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, xử lý hoặc báo cáo 

Giám đốc Sở kịp thời những nhân tố trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền có 

thể dẫn tới nguy cơ tham nhũng; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng trong mọi tình huống. 

 3. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của các cấp về công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tổ chức thực 

hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là việc tự kiêm rtra trong 

nội bộ đơn vị, kiên quyết không để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc; tập trung phát 



hiện, xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng vặt”, nhất là ở các khâu, lĩnh vực 

nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe, ngăn 

ngừa vi phạm. 

5. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các Đoàn 

kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng (nếu có). 

6. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các phòng, đơn 

vị sự nghiệp; tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định./ 
 

/ 

Nơi nhận: 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;   (Báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như kính gửi;                         (Thực hiện) 

- CC, VC, NLĐ Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, TTr.  
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GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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