
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-TTra 

V/v triển khai thực hiện 

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW 

Nam Định, ngày      tháng 9 năm 2022 

   

 
  Kính gửi: 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Các phòng Sở, Thanh tra Sở; 

 - Văn phòng Điều phối Nông thôn mới. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-SNN ngày 27/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; 

ngày 01/8/2022 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

ban hành Văn bản số 25-HD/BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác 

phòng, chống tiêu cực; Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện như sau: 

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới  

 - Tập trung tuyên truyền, quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW để 

mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm 

được về nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực; các hành vi tiêu cực 

cần chỉ đạo để phòng, chống và phạm vi, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên 

quan trong chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết 

luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-

QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những 

điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của 

Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 

khóa XIII. 

 2. Văn phòng Sở 

 Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở toàn văn nội dung Hướng 

dẫn số 25-HD/BCĐTW để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu. 

 3. Giao Thanh tra Sở và phòng Tổ chức - Cán bộ Sở phối hợp các đơn vị có 

liên quan hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung 

trên và tổng hợp, tham mưu cho Sở báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định. 
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 Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn ngành NN&PTNT NĐ; 

- Lưu: VT, TTra. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Doãn Lâm 
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