
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:                      Kon Tum,  ngày     tháng    năm     
V/v triển khai kết luận hội nghị sơ 

kết công tác phòng, chống tham 

nhũng 6 tháng đầu năm 2020  

 

                

    Kính gửi:  

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

                              

Thực hiện Văn bản số 3291/UBND-NC ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận hội nghị sơ kết công tác phòng, chống 

tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Ban Thường vụ, 

Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng(1); thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

nhất là công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; cải cách hành 

chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền 

mặt; tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ, không để xảy ra tình trạng "tham 

nhũng vặt". 

2. Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 18 tháng 5 

năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục nhược 

điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng" và Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 
                                                 
1 Nghị quyết Trung ương 3 khóa X,  Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XI; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê 

khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW, 

ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ 

án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

chỉ đạo, cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Công văn số 806-CV/TU, ngày 11-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức 

năng phòng, chống tham nhũng; Công văn số 697-CV/TU ngày 20-12-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ, không để xảy ra “tham nhũng vặt” trong cơ quan; Kế 

hoạch số 480/KH-UBND ngày 06/3/2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 479/UBND-NCXDPL ngày 06/3/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị; Công văn số 160/UBND-NCXDPL ngày 17/3/2019 về việc triển khai công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 26/12/2019 của Sở Tư pháp về 

phòng, chống tham nhũng năm 2020;… 

 

 



2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 18 

tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai chỉ đạo này; tổng hợp, 

tham mưu báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. 

Báo để Thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    

- Lãnh đạo Sở;                                                                             
- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTr/STP-MXS.                                              

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 
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