
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                              
 

 

Số:         /UBND-KT       Thuận Nam, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v công khai minh bạch 

trong công tác phòng, chống 

tham nhũng  
 

 

 

 

 

 

                                      

Kính gửi:  

 

 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
                                                                          

    

 

Thực hiện Văn bản số 1914/UBND-TCDNC ngày 28/5/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

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

1. Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ rà 

soát, báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan thuộc quản lý đối với 

19 lĩnh vực của năm 2019 và các năm tiếp theo nêu tại Khoản 1 Văn bản nêu 

trên để thực hiện cập nhật, công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện 

đảm bảo công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng, gửi về 

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, (qua 

địa chỉ email: haidang.phanrang@ninhthuan.edu.vn) chậm nhất ngày 

07/6/2020. Trường hợp chậm trễ Thủ trưởng đơn vị, địa phương chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

2. Giao Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện phối hợp với Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng” 

trên Trang thông tin điện tử huyện, thực hiện cập nhật, công khai các lĩnh vực 

tại Khoản 1 Văn bản này; tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo kết quả 

thực hiện gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2020./. 

(Văn bản đăng trên hệ thống TD Office) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP: LĐ, CV Đăng (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

MC 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
    Lê Huyền 
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