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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng 

Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 30/TTr-PCTN ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thanh 

tra tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ 

tướng Chính phủ trong dịpTết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ủy ban nhân dân 

huyện Nguyên Bình báo cáo cụ thể như sau: 

Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 153/UBND-TTr, ngày 

28/01/2022 để quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống 

tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN; Chỉ thị số 11-CT/TW 

ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 

31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

04/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng đến tất cả cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị; 

 Theo dõi, nắm tình hình, phát 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. Tổ 

chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về việc không sử dụng ngân 

sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định; nghiêm 

cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. 

Qua tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm 

các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 

Thủ tướng Chính phủ, kết quả cụ thể như sau: 

1. Việc tặng quà, nhận quà tặng trái quy định: Không có. 



2. Việc sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định: 

Không có. 

3. Việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức: Không có. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Nguyên Bình./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT.Huyện Ủy; 

- TT.HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện;  
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện 
- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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