
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

 Số:269/UBND-NC                             Tam Bình, ngày 08  tháng 3 năm 2017 

V/v chỉ đạo triển khai thực 

hiện Quyết định số 317/QĐ-

UBND, ngày 20/02/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh  

                               

                                  Kính gửi:  

                                                   - Thủ trưởng các ban, ngành huyện;         

                                                   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn.        

                                           

                                  
           Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển 

khai thực hiện nhiệm vụ Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;  

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

Thủ trưởng các ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn căn cứ 

nội dung Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện 

nhiệm vụ Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (được ban hành kèm 

theo Quyết định số 317/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017) và Kế hoạch số 06/KH-UBND, 

ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2017. Đối với các ngành, địa phương đã xây dựng xong Kế hoạch phòng, 

chống tham nhũng năm 2017 thì rà soát, bổ sung các nội dung được giao thuộc lĩnh vực 

ngành địa phương phụ trách sát với tình hình thực tế; đối với các đơn vị chưa xây dựng 

Kế hoạch thì căn cứ vào nội dung các văn bản nêu trên để cụ thế hóa thành Kế hoạch của 

cơ quan, đơn vị. 

 (Đính kèm văn bản có liên quan). 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;                                                                                            
- CT, PCT.UBND huyện; 

- LĐVP; 

- NC Khối Nội chính;  

- Lưu: VT.                                                                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Trần Văn Dũng 
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