
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THANH TRA TỈNH 

Số: 85/TTr-PCTN 

V/v báo cáo và cung cấp số liệu 

tổng kết Chiến lƣợc quốc gia 

PCTN đến 2020 

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trƣởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.    
             

Thực hiện Văn bản số 02/BCĐTKCLQG-TTCP ngày 08/01/2021 của 

Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tổng kết Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống 

tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC và Văn bản 

số 117/UBND-VP ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao cho Thanh tra 

tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và địa phƣơng có liên quan tham mƣu 

cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng quy định. 

Để tham mƣu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết Chiến lƣợc quốc 

gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC đảm bảo chất lƣợng,  

đúng thời gian quy định, Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố báo cáo, cung cấp số liệu gửi về Thanh tra tỉnh theo Đề 

cƣơng hƣớng dẫn và Phụ lục gửi kèm Công văn này. Cụ thể: 

1. Thời điểm báo cáo và tổng hợp số liệu: Từ 01/6/2009 đến 01/6/2020 

2. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo và tổng hợp số liệu gửi về Thanh tra 

tỉnh trƣớc ngày 10/3/2021. 

3. Hình thức gửi báo cáo: Bằng văn bản đồng thời gửi file điện tử về địa 

chỉ: duongquangthinh@haiduong.gov.vn 

Báo cáo tổng kết Chiến lƣợc quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch 

thực hiện UNCAC là nhiệm vụ quan trọng của UBND tỉnh. Đề nghị thủ trƣởng 

các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ 

đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc đề nghị phản ánh về 

Thanh tra tỉnh (qua phòng Thanh tra, PCTN, số điện thoại: 0979.237.288 gặp 

ông Dƣơng Quang Thịnh - Phó trƣởng phòng) để đƣợc hƣớng dẫn thực hiện./. 

Ghi chú: Đề cương hướng dẫn, Phụ lục kèm theo và Quyết định 2983/QĐ-

UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Thanh tra tỉnh trong mục “Thông báo” tại địa chỉ: http://thanh 

tra.haiduong.gov.vn./. 

  Nơi nhận: 
- Nhƣ trên;  

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lƣu: VT, TH, Phòng TT, PCTN. 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
Nguyễn Quốc Khánh 
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