
 

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

 QUẬN SƠN TRÀ 
 

Số:         /UBND-TTr 

V/v thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; 

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Thủ tướng Chính phủ  

trong dịp Tết Quý Mão 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn Trà, ngày        tháng  01  năm 2023 

 

Kính gửi:   

 - Trưởng các phòng, ban chuyên môn; 

 - Chủ tịch UBND các phường;  

 - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. 
 

UBND quận Sơn Trà nhận được Công văn số 225/UBND-NC ngày 

13/01/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão. Về vấn đề này, Chủ tịch 

UBND quận yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch UBND các 

phường và Hiệu trường các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc 

quận triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật PCTN và 

các nội dung có liên quan theo Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ 

Tướng chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành 

phố về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

2. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết 

công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong 

hoạt động công vụ; theo dõi, nắm tình hình phát hiện hiện xử lý kịp thời những 

trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài 

sản công trái quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì 

báo cáo bằng văn bản gửi về UBND quận (qua Thanh Tra quận) để tổng hợp báo 

cáo Thanh tra thành phố trước ngày 27/01/2023. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                         CHỦ TỊCH 
- Như trên;              

- Lưu: VT, TTr quận (53).   

 

 
              Hoàng Sơn Trà  

th
uy

nt
h3

-1
8/

01
/2

02
3 

10
:0

0:
21

-th
uy

nt
h3

-th
uy

nt
h3

-th
uy

nt
h3


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-16T16:47:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Mai<maint5@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2023-01-16T18:19:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Hoàng Sơn Trà<trahs@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T07:57:30+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T07:57:31+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T07:57:32+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




