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(ONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG NAM 2019 

Thirc hin Lust phOng, chng tham nhQng và cãc van bàn hithng dn thi 
hành; Kê hoach so 29—KHITU ngày 28/4/20 17 cUa Ban Thuing vii Tinh üy ye 
vic triên khai Ket luQtn so 10-KL/TW ngày 26/12/2016 cüa B ChInh trj ye tiêp 
tiic thirc hin Nghj quyêt Trung uong 3 khoá X "Vê tang ci.thng sçr lãnh do cüa 
Bang dôi vii cong tác phOng, chông tham nhüng, lang phi". Uy ban nhân dan 
tinh xãy dirng ké hoch cong tãc phông, chông tham nhüng näm 2019 the nhu 
sau: 

I. MJC DICH vA Eu CAU 

1. Miic dich 

- Tang cuông vai trO trách nhim cña ngui dirng du; to ra sir chuyn 
biên can bàn ye nhn thüc và hành dng cüa can b, cong chirc, viên chirc va 

nhãn dan ye cong tãc phông, chông tham nhQng; 

- Nãng cao hiu qua cong tâc phông, chng tham nhüng, phát huy vai trô 
cüa toàn xã hi trong dâu tranh phông, chông tham nhüng, trng bithc ngan chn, 
day liii tham nhüng, khäc phitc nhftng hn chê, yêu kern, gop phân gift vtrng on 
djnh chInh trj - xã hi, nâng cao hiu qua quãn l Nhã nux9c, thüc day phát trin 
kinh tê - xã hi trên dja bàn tinh; 

- Xây dirng di ngft can b, cong chirc, viên chirc cO ph.m chit do dirc 
each mng, có nang lire, trInh d chuyên mOn vftng yang; tr giác chap hành và 
thirc hin có hiu qua các quy djnh ye phOng, chông tharn nhftng; xay dirng 

chInh quyên cãc cap vftng mnh, dáp üng yêu câu nhirn viii duçic giao; 

- Tip tic trin khai và thirc hin cô hiu qua các nhim vii, giái pháp 
phông, chng tham nhOng theo Quyêt dnh so 3832/QD-UBND ngày 25/8/2009 
cUa Uy ban nhân dan tinh ye vic thirc hin chiên luçic quôc gia phông, chông 
tham nhüng den näm 2020; Ké hoch so 2844/KH-UBND ngày 25/8/2014 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye vic thirc hin Nghj quyêt so 82/NQ-CP ngày 
06/12/2012 cüa ChInh phü da dê ra, khäc phiic nhftng hn chê, yêu kern, tmg 
buâc ngän chn, day lüi tham nhOng, lang phi gop phân nâng cao hiu qua quàn 
15', xây dimg b may nhà nuOc trong sach, vftng mnh, hot dQng hiu qua. 

2. Yêu cu 

- Xâc djnh cong tác phOng, chng tham nhüng là nhim vi quan trong, 
thtrông xuyên, lâu dài; triên khai xây dmg kê hoach hành dng cO trng tarn, 
trçng diem, chi dto, kim tra, giám sat, dành giá nhttng kêt qua dt ducic, chi ra 
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tn tai, han ch d d ra giái pháp thirc hin hiu qua cong tãc phOng, chng 
tham nhüng; 

- Các cp, câc ngành, cãc ca quan, t chüc, dan vj phái chil dng xây 
drng ké hoach hang näm dê triên khai thirc hin cong tác phông, chông tham 
nhüng trên co s ci1 th hOa chü tnrang, chInh sách cüa Dâng, phãp 1ut cüa Nhà 
nuâc phil hçip vOi chirc näng nhim viii cüa dja phucing, don vj; xác djnh day là 
nhim v11 tr9ng tam, thiRing xuyen cüa môi co quan, don vi và thuc trãch 
nhim cüa nguêd dirng dâu cci quan, don vj do. Dông thôi, thuing xuyên lãnh 
dao, chi dao, kiêm tra, don doe viéc thirc hiên cãc nhiêm v1j, giãi pháp phông, 
chng tham nhüng tai  ca quan, to chirc, don vj, dja phuong mInh quãn 1 nhäm 
kjp thai chân chinh, ngän chn, x 1 các hành vi tham nhüng, lang phi. 

ii. CAC NHIM VJ TRQNG TAM 

1. Cong tãc lành duo, chi dao 

- Thu truing các S, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xa, thành ph thrc hin và chi dao  thrc hin nghiêm cãc quy djnh cUa pháp lust 
v phông, chng tham nhUng, chü &ng xây dimg kê hoach cOng tác phông, 
chng tham nhüng cüa cci quan, don vj phâi barn sat huàng dan cüa Trung hang, 
cUa tinh, xác djnh rO ni dung, nhim v11, dê ra cãc giãi pháp và thñ gian thirc 
hiên ciii the; 

- Tang cu?mg huàng din, don dé,c cãc don vj tr1rc thuc thirc hin ni 
dung cong tác phông, chông tham nhQng; thu&ng xuyên to chüc kiêm tra 
vic chap hành pháp lut cüa co quan, don vj, cá nhân thutc pham vi 
quân 1 cüa mInh nhäm kjp thai phát hin và xü 1 hành vi tham nhüng 
theo quy djnh. 

2. Tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCTN 

- Xác djnh nhim vi tuyên truyn và trin khai, ph bin, giáo diic 
pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng thirc hin cO trng tam, trong diem, triên 
khai sâu rng bang nhiêu hInh thüc, bin pháp thiêt th1rc hiu qua, phü hqp vOi 
các dôi tuçing va duçvc tiên hành mt each thu?mg xuyên, lien tuc và dng b 
lam cho can bô, Cong chüc, viên chüc và nhân dan hiêu và chap hành nghiêm 
phãp lut ye phông, chông tham nhüng; 

- Tip tiic chi dao  thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin giáo d1ic phãp 
1ut ye phông, chông tham nhüng, gan vâi vic day manh  h9c tp và lam theo tu 
111&ng, dao di'rc, phong cách Ho ChI Minh theo Chi thj so 05-CT/TW ngày 
15/5/20 16 cüa Bô ChInh tn. Ni dung trQng tam: Lust  Phông, chéing tham 
nhüng näm 2018 và cãc van bàn hucng dn thi hành; K hoach s 10-KH/TU 
ngày 02/5/20 16 cüa Tinh üy ye vic thirc hin Chi thj so 50-CT/TW ngày 
7/12/2015 cüa Bô Chinh trj ye tang cu?mg s1r lãnh dao  cüa Dâng d& vâi cong 
tác phát hiên, xà 1 vu vic, v11 an tham nhüng và Kê hoach s 29—KIH/TU ngày 
28/4/2017 cüa Ban Thithng viii Tinh üy ye vic tnin khai K& 1un s 10-KL/TW 
ngày 26/12/2016 cüa Bô ChInh trj ye tiêp tic thirc hin Nghj quy& Trung hang 
3 khoá X "ye tAng cithng sir lanh dao  cüa DAng dôi vâi cOng tác phOng, chông 
tham nhüng, lang phI"; 
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- Tip ttic trin khai thrc hin Co hiu qua Chi thj s 10/CT-TTg ngày 
12/6/2013 cüa Thu tuàng ChInh phü ye dua ni dung phOng, chông tham nhüng 
vào giàng dy ti các cci sâ giáo diic dao tto; 

3. Thc hin các giãi pháp phông ngtra tham nhung 

a) Cong khai, minh bich trong hoit d(3ng cüa các co' quan, tii chfrc, 
donvj 

- Cãc co quan, t chüc, don vj can cir chirc näng, nhim vi1 cüa mInh thixc 
hin cong khai, minh bach các hoat dng cüa Co quan theo quy djnh cUa Lut 
phông, chông tham nhUng và các van bàn quy phm pháp 1ut khãc có lien quan; 

- Tip t11c dy manh  cong tác cài each hành chInh; thirc hin rà soát, thay 
the, sua dôi, bô sung các ni quy, quy chê bão dam phü hçip vâi tInh hInh thc 
tiên. Dông thii, tang ci.thng cong tác thanh tra, kiêm tra vic cOng khai, minh 
bach trong các hoat dng nhäm chân chinh kjp thi các vi phm, gop phn 
phOng ngira tham nhüng phât sinh. 

- Ngmñ dung du co quan, t chüc, don vi Co trách nhiêm chi dao, kim 
tra, don dôc và huàng dan co quan, to chirc, do'n vi,  cá nhân thuc quyên quân 15 
thixc hin cong khai, minh bach; truông hqp phát hin vi phrn pháp 1ut ye cOng 
khai, minh btch thI phài xu l theo thâm quyên hoc kiên nghj ngui có thm 
quyên xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Xây drng và thrc hin c/il d3, djnh mfrc, tiêu chuin 

- Các Co quan, don vj sCr diing ngân sách Nhà nuâc th1rc hin nghiêm tue 
các quy djnh ye che d, djnh müc, tiêu chuân; xây dimg quy chê chi tiêu ni b 
dam báo nguyen täc cong khai, dan chü, dung quy djnh, phiic viii hiu qua hoat 
dông cua Co quan, don vi, xây dung k hoach tu kiêm tra nôi bô ye viêc thuc 
hin chê d, tiêu chuân, djnh m1rc ti don vj mInh; tong hçp kêt qua, báo cáo co 
quan cap trên và co quan chuyên mon theo quy djnh; 

- Co quan, t chirc, don vj, trong phm vi nhim vu,quynhan cüa rnInh, 
kiêm tra, thanh tra vic chap hành quy djnh ye djnh mirc, tiêu chuân, chê do va 
xir l kjp thai nguii cO hành vi vi phtm. 

c) Xây drng vii thyc hin Quy tic ii'ng xii Quy tic dqo diic ngh nghip 

Tip tçic thirc hin Quy& djnh s 12912007/QD-TTg ngày 02/8/2007 cUa 
Thu wang ChInh phU ban hành Quy ché van bOa cOng sâ; Quyêt djnh so 
03/2007/QD-BNV ngày 26/02/2007 cüa B truâng BO Ni vi ye vic ban hành 
Quy täc irng x1r cüa can b, cOng chüc, viên chuc lam vic trong b may chInh 
quyn dja phuong; Quyêt djnh so 64/2007/QD- TTg ngày 10/5/2007 cüa Thu 
wang ChInh phü ban hành Quy chê ye vic tang qua, nhn qua và np lai  qua 
tang cüa co quan, t chüc, don vj có sir dçrng ngân sách Nhà nuâc, cüa can b, 
cong chüc, viên chuc; Chi thj so 21- CTITW ngày 21/12/2012 cüa Ban BI thu 
Trung uong Bang v vic day mnh thirc hành tiêt kim, chông lang phi; các 
quy djnh nhtrng vic can b, cOng chuc, viên chIrc khOng duçc lam cüa Trung 
uong và cüa tinh. 

d) Chuyén ithi vj lii cong tác ciia can b(3, cong chác, viên chii'c 
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- Tip tc thirc hin vic chuyn di v tn cong tãc cüa can ho, cong chrc, 
viên chüc theo Nghj djnh so 158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü 
ye "Danh miic các vi trI cong the và thai hn djnh ki chuyên dôi vj trI cong tác 
dôi vói can b, cong chüc, viên chiic" và Nghj djnh so 150/2013iND-CP ngày 
01/11/2013 cüa ChInh phü süa dôi, ho sung mt sO diêu cüa Ngh djnh so 
158/2007/ND-CP; Chi thj s 28/CT-UBND cüa Uy ban nhân dan tinh ngày 
19/11/2014 cüa ye day manh  thirc hin vic djnh ki chuyên dôi vj trI cOng tãc 
di vâi can ho, cong chirc, viên chüc trên dja bàn tinh. 

- Vic chuyn di vj tn cong tác phâi bào dam khãch quan, hcip 1', phü 
hçp vii chuyên môn, nghip vi và không lam ành hithng den hoat dng bInh 
thixng cüa Co quan, to chirc, don vj; phâi chrçic thrc hin theo kê hoach va duçic 
cong khai trong Co quan, to chirc, don vj. 

e) Thy'c hin minh bzch tái san, thu nhip 

- Tip tiIc thc hin nghiêm tue Nghj djnh s 78/2013/ND-CP ngày 
17/7/2013 cüa Chinh phü v minh bach tài san, thu nhp; Thông tir so 08/2013tTT-
TTCP, ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra Chiiih phU huàng dn thi hành cãc quy djnh 
v minh bach  tài san, thu nhp; Chi thj sO 33-CT/TW ngày 03/01/2014 cüa B 
Chinh tn; COng van sO 2358/UIBND-NC cüa UBND tinh ngày 14/7/2015 ye vic 
tip tiic thirc hin Chi thj sO 33-CT/TW ngày 3/01/2014 cUa B ChInh trj; thirc 
hin t& vic cong khai các bàn kê khai tài san, thu nhp cüa nguôi có nghia vi kê 
khai theo dung quy djnh pháp lut ye phông, chông tham nhüng. 

- Thirc hin nghiêm tue vic kê khai tài san, thu nhp theo Lut phông, 
chông tham nhüng näm 2018 và cãc van bàn hi.rOng dan thi hânh. 

J) Cãi cách hành chInh 

- Tip tçic dy mnh cong tác câi cách thu t1ic hành chInh, kim soat thu 
tuc hành chInh, gop phân cái thin mOi tru?ng kinh doanh, nâng cao nàng lc 
canh tranh cüa tinh, lam tiêu chI xãc dnh chi so cãi cách hành chInh; dê ra giãi 
phãp d nãng cao Chi so Hiu qua quàn trj và hành chInh cong cap tinh; tip t11c 
thirc hin mO hInh "Chinh quyên than thin, cOng sà than thin"; thirc hin thI 
diem h thông thông minh dê dãnh giã chat Krqng phitc v11 cüa lãnh dao,  can b, 
cOng chirc nhäm dem den s1r hài lông cho ngiläi dan và doanh nghip; 

- Cãc cp, các nganh tnin khai thirc hin t& Chi thj s 30/CT-TTg ngày 
30/10/2018 c1ia Thu ttrâng ChInh phü ye day manh  cãi cách hành chInh, nâng cao 
chat luqng giái quyet thu tiic hành chInh tai  các b, ngãnh, dja phuong; Nghj djnh 
sO 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa Chinh phü và Thông tu huâng dn chi tit 
ye thirc hiên co ché môt cira, môt cira lien thông trong giài quyt thu tVc  hành 
chinh; tp trung khac phc các han  chê cOn ton tai  th?c hin giâi quyêt các thu 
te hành chInh, tang cu&ng viêc kiêm tra, kiêm tra dt xuât dê phát hin các 
hành vi nhuIng nhiêu, tiêu CITC trong giãi quyêt th tic hânh chInh; 

- EMy manh  tnin khai üng dicing các pMn mm dung chung cho cac co 
quan chuyên mon cap tinh và Uy ban nhân dan cap huyn, cp xã; nâng cao chit 
luçmg hoat dng cua h thông thông tin din t1r, các trang thông tin din tcr; tang 
cu?mg so luqng djch v1i dugc cung cap trirc tuyen a müc d 3 và 4 theo Danh 
mc dã dizqc Thu tuang chInh phu phê duyt tai  Quyt djnh s 846/QD-TTg 
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ngày 09/6/2017 và Quyt djnh s 877/QD-TTg ngày 08/7/2018, nhm dãp trng 
nhu câu cüa nguôi dan và doanh nghip. 

g) Thrc hiçmn chl d(3 trách nhiçm cüa ngwói dá'ng diu co' quan, tJ chat, 
don vj khi dê xdy ra tham nhüng 

Nâng cao trách nhim cüa ngi.thi dirng d.0 Co quan, don vi, t chüc trong 
cong tác phông, chông tham nhüng; nghiêm tüc thirc hin quy djnh ye xi1 i 
trách nhim ngu1i dung dâu co quan, to chüc, don vj, khi dê xây ra tham nhüng, 
tiêu circ trong co quan, to chüc, don vj do mInh quán l, phi trách theo Nghj 
djnh so 211/2013/ND-CP ngày 19/12/2013 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt 
so diêu cüa Nghj djnh so 107/2006/ND-CP cüa ChInh phü quy djnh xü 1 trách 
nhim cüa nguii dung dâu co quan, don vj khi dê xáy ra tham nhüng ti co 
quan, don vj do mInh quán l, phii trách. 

4. Cong tãc phãt hin va xtr I hành vi tham nhung 

a) Cong tác tr ki4m tra n3i b(.i, thanh /ra, kim tra gtn vói phông, 
chông tham nhüng 

- Ngui dung du co quan, t chüc, don vj Co trách nhim xây dirng k 
hoach tu kiêm tra, theo dOi, don dOe và kiêm tra vic thiic thi nhiêm vu, cong v11 
cüa can b, cOng chtrc, viên chüc do mInh quãn 1', nhàm ngàn ngira và kjp th?i 
phát hin, xu l hành vi tham nhüng; 

- Thanh tra cac cp tin hãnh thanh tra, kim tra theo dung chuong trinh, 
kê ho?ch dã duçic phê duyt; chü trçng vjc phát hiên, chân chinh và xi:r l' kjp 
thri các vi pham (nêu có); phãt hin, kiên nghj sua dôi Co Chê, chmnh sách nhm 
khàc phic nhüng so ha, bat cp trong quãn l. Tang cuang cong tac xir l sau 
thanh tra; cac kêt lun, kiên nghj, quyêt djnh sau thanh tra phãi dugc chi dao 
thirc hin nghiêm tüc theo quy djnh pháp 1ut; 

- Tiêp t1ic thrc hin Chi thj s 35-CT/TW ngày 26/5/2014 cUa B ChInh 
trj ye tang cu?ing sir lãnh dao  cüa Dãng dôi vâi cOng tác tiêp cOng dan và giái 
quy&t khiêu nti, to CaO. Các v1t viC lien quan den thanrnhüngphái duqc giãi 
quyêt kjp thai, xü 1 nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Dy manh  thanh tra, kim tra vic thiic hin các quy djnh cüa phâp lust 
ye phông, chông tham nhüng; trQng tam là thanh tra, kiêm tra cOng v1i ye thirc 
hiên chuc trách, nhim v11 duçic giao dê kjp thai phát hin, xi:r 15i nghiêm cac 
hành vi tham nhüng, tiêu c11c; 

b) Cong tác ditu tra, truy t4 xétxfr 

- Tip tic trin khai thirc hin t& Chi thj s 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 
cüa B Chinh trj ye tang cu?ng sir lành do cüa Dàng dôi vai cOng tác phát hin, 
x1 1 vi vic, v1T an tham nhüng; Chi thj so 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 cüa ThU 
Pxóng ChInh phU yà Kê hoach so 10-KHITU ngáy 2/5/2016 cUa Ban thrning vi 
Tinh Uy ye thirc hin Chi thj so 50-CT/TW ngày 07/12/2015 cUa BO ChInh tn; 
Dy nhanh tin do dieu tra, truy to và dua ra xét xU các v1i an ye tham nhUng, 
kinh t mi phát hiên, dam bão khOng dê xây ra oan sai, bO lçt ti phm; dông 
thai, tp trung giâi quyêt düt diem câc v11 an ton dçng nhäm cUng cô lông tin 
trong quân chUng nhân dan và gop phân phông ngira ti phm; 
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- Tang cumg ph& hçp giüa cãc ci quan chirc nãng trong cong tãc phOng, 
chng tham nhüng; nâng cao hiu qua phãt hin, xiir 1 tharn nhüng qua cOng tãc 
thanh tra, kiêm tra, diêu tra, giâi quyêt to cáo, xr 1 tin báo tO giác ti phm. Các 
S&, Ban, Ngành, Uy ban nhân dan huyn, thj xã, thành phô phôi hçip vci các Ca 
quan tu phãp trong vic phãt hiên, diêu tra, truy tO, xét xü các vi1 an tham nhüng 
và thu hôi tài san tham nhüng; 

- Phát huy vai trO, trách nhiêm cüa cãc t chirc, doàn th& Ban Thanh tra 
nhân dan, các ca quan báo chI, ngu?i dan trong cOng tác dâu tranh phông, chông 
tham nhUng. 

III. TO CHU'C THIJ'C HIN 

1. Thu truâng các s, ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xã, thành phô can cur vào kê hoach nay và tInh hInh thirc té tii dan vj, xay 
dirng kê hoach triên khai, to chIrc thirc hin có hiu qua. Djnh kST Qu, 6 thãng, 
9 tháng, näm báo cáo kêt qua thirc hin (báo cáo lông ghép trong báo cáo phông, 
chng tham nhüng djnh kr) ye Uy ban nhân dan tinh (qua Thanh tra tinh). 

2. Si Ti.r pháp, S& Thông tin và Truyn thông, Thanh tra tinh, Dài phãt 
thanh và Truyên hInh tinh, Báo BInh Duong, Hôi dông phôi hap phô biên, giáo 
diic pháp 1ut tinh thirc hin nhim v1i tuyên truyên, phô biên pháp lut ye 
phông, chông tham nhüng trên dja bàn tinh. 

3. Thanh tra tinh, Cong an tinh, Viên kim sat nhân dan tinh và TOa an 
nhân dan tinh tang ci.r?mg sir phôi hqp trong cong tãc phông, chông tham nhüng; 
thc hin nghiCm Chi thj so 50-CT/TW ngày 07/12/2015 cüa B ChInh trj ye 
tAng ci.thng sr lãnh dao  cüa Dàng dOi vOi cOng tác phãt hin, xr 1 viii vic, vu 
an tham nhüng; tong hap, báo cáo kêt qua cong tác thanh tra, diêu tra, truy tO, 
xét xü các v11 an tham nhUng theo quy djnh. 

4. Sâ Giâo diic va Dào tao;  SO Lao dng Thuang binh và Xã hi; Trung 
Chinh trj tinh tiêp tiuc thirc hin nghiêm Chi thj sO 10/CT-TTG ngày 12/6/2013 
cüa Thu tuóng ChInh phü ye vic dua ni dung phông, chong tham nhüng vào 
giàng day t?i  các s& giáo dçuc, dào tao  trên dja bàn tinh. 

5. Si Ni v1i tham mini giüp Uy ban nhân dan tinh chi dao  các ca quan, 
dan vj thirc hin có hiu qua cOng tác cái cách hành chInh; chü trI pMi hap vói 
cac ca quan Co lien quan thanh tra, kiêm tra vic quy hoach, bO nhiêm, luân 
chuyên, chuyên dOi vi trI cong tác; vic thirc hin quy tAc img xur, dao  durc ngh 
nghip. 

6. Thanh tra các cp tham mini thirc hin t& cong tác thanh tra, kim tra 
trách nhim ye phOng, chông tham nhüng; vic chap hành pháp lust  cüa cãc ca 
quan, dan vj nhäm phông ngüa, phát hin kjp th&i các hành vi tham nhüng, lang 
phi. 

7. Sâ Tài chInh tham muu cho Uy ban nhan dan tinh chi dao  thirc hin 
nghiêm Luât Thuc hành tiêt kim, chông lang phi trong quàn 1 sur dirng ngân 
sách Nhà nuâc; rà soát, sua dOi bO sung cãc quy djnh ye chê do, djnh mirc, tiêu 
chuân, mua sam tài san cong.... tang cixông cOng tác thanh tra, kiêm tra viêc 
thirc hiên các chê do, djnh murc, tiêu chuân cüa các ca quan, dan vi trong tinh. 
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8. D nghj I'Jy ban Mt trn T quc tinh huàng din các Doàn th& don vj 
trirc thuc tuyên truyên 4n dng mçi tang lap nhân dan tham gia tIch circ vào 
vic giám sat, phát hin, cung cap thông tin to cáo hành vi tham nhüng. 

9. Giao Thanh tra tinh theo dOi, dôndéc, kim tra vic trin khai thirc hin 
kê hoach nay; djnh kS'  báo cáo kêt qua ye Uy ban nhân dan tinh th- tuy djnh. 

10. Yeu cau Thu truong cac So, ban, nganh; Chu tch Uy .l. nhan dan 
các huyn, thi xã, thành phô triên khai thirc hin nghiêm tüc K sach nay. 
Trong qua trInh thirc hin nêu Co khO khän, vuang mac, phán ánh k hai ye Uy 
ban nhân dan tinh (qua Thanh tra tinh) dê dugc chi dao xü 1.I. 

TM. UY BAN NHAN DANL 

CHU TICH 
No'i nhân:I) 
- TTTU, HDND tinh; 
- Ban Nôi chInh T!J; 
- CT, câc PCT.UBND tinh; 
- UBND huyn, thj xa, TP; 
- Câc s& ban, nganh tinh; 
- LDVP, (L, V), Phixâc,TH; 
-Liiu:VT. 31 
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