
UBND TỈNH NINH THUẬN 

THANH TRA TỈNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 371 /TTT-NV3        Ninh Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2022 
V/v báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu 

năm 2022. 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  - Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 3 

mục I Công văn số 1915/UBND-KHTH ngày 08/5/2022, trong đó có nội dung: 

“Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị báo cáo: Công 

tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022”, 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh các nội dung nêu trên tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Thanh tra tỉnh 

đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả  

công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.  

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy mốc số liệu trong kỳ báo cáo 

tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/6/2022; báo cáo bằng văn bản về Thanh 

tra tỉnh và gửi file mềm qua địa chỉ email: nguyenthilanchi78@gmail.com, 

chậm nhất là ngày 25/5/2022 để kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh đúng thời gian quy định. 

Đây là nhiệm vụ trong tâm, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm chỉ đạo thực hiện đúng thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV3./. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Cảnh 
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