
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:          /UBND-NC 

V/v thực hiện Công văn 

số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 
của Thanh tra Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 01 năm 2023 
 

 

 
 

          Kính gửi:  

           - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
         - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của Thanh tra 

Chính phủ về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão và chỉ đạo 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 228/UBND-NC ngày 

17/01/2023 về việc thực hiện Công văn số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của 
Thanh tra Chính phủ (đính kèm); 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tiếp tục quán triệt, 
chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng 

cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngặn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây 
nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công 

việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt 
động công vụ; theo dõi nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường 
hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản 

công trái quy định; tập trung chỉ đạo thực hiện Công văn số 41/UBND-THNV 
ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực 

hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 
22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

2. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; nếu phát hiện 
trường hợp vi phạm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo xử 

lý theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Huỳnh Văn Nghị 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T08:35:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T09:47:41+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T09:47:49+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T09:47:55+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




