
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  2268/UBND-NC   Tuyên Quang, ngày  24 tháng 7 năm 2020 

V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ 

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 
 

 

 

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 1152/TTCP-C.IV ngày 15/7/2020 của Thanh tra Chính 

phủ về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội khóa XIV (Có văn bản gửi kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020 (thời kỳ từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020). 

Nội dung báo cáo thực hiện theo Đề cương hướng dẫn gửi kèm Công văn số 

1152/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ, gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp trước ngày 

05/8/2020. 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (số liệu báo cáo tính từ ngày 01/8/2019 

đến ngày 31/7/2020), gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp trước ngày 05/8/2020. 

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan nêu tại mục 1, 2 tổng 

hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2020. Thời gian hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

trước ngày 07/8/2020./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                       
- Như trên; (thực hiện) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-NC. (P.Hà)                              

 

                      

TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

(đã ký) 

đã ký 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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