
UBND TỈNH LAI CHÂU 

THANH TRA TỈNH 
 

Số:         /TTr-NV3 
       V/v Tăng cường PCTN, tiêu cực 

trong ngành Thanh tra; đánh giá thực 

trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải 

pháp khắc phục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Lai Châu, ngày      tháng 4  năm 2020 

 

                Kính gửi: Chánh Thanh tra  các sở, ban, ngành; huyện, thành phố.                           

  

Trong thời gian qua đã có vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở cơ quan 

Thanh tra Nhà nước cấp bộ, tỉnh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của 

Ngành Thanh tra. Tổng thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 769/CT-

TTCP ngày 17/5/2019 và chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống 

tham nhũng(PCTN), tiêu cực tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

Ngành Thanh tra. 

Thực hiện văn bản số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra 

Chính phủ V/v Tăng cường PCTN, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực 

trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục. 

 Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đề nghị Chánh thanh tra các sở, ban, 

ngành, huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

         1. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN theo quy định của 

Luật PCTN năm 2018; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 769/TTCP ngày 

17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đối với công chức, viên chức Ngành Thanh tra. 

2. Báo cáo, cung cấp thông tin bằng văn bản về công tác PCTN, thực 

trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố (Theo đề cương hướng dẫn tại 

văn bản số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính Phủ đăng trên 

trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

http://thanhtra.laichau.gov.vn/). 

Văn bản báo cáo, cung cấp thông tin và các tài liệu kèm theo đề nghị gửi 

về Thanh tra tỉnh thời gian chậm nhất vào ngày 15/5/2020 để tổng hợp gửi 

Thanh tra Chính Phủ, đồng thời gửi dữ liệu điện tử qua hộp thư: 

pttpctn.ttt@laichau.gov.vn./. 

 

 Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA 
- Như trên; 

- UBND tỉnh(để BC); 

- Ban Nội chính TU; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                                                 

- Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT,NV3. 

 

 
 
 

 
                     
                      Võ Thị Thiệp 
 

http://thanhtra.laichau.gov.vn/
mailto:pttpctn.ttt@laichau.gov.vn
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