
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:          /UBND-VP8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Nam Định, ngày       tháng 10 năm 2020 

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 

 
 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định. 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  

Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8206/VCCP-V.I ngày 01/10/2020 của             

Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn 

có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND các huyện, thành phố Nam Định  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, 

chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi tham nhũng; 

có biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở cơ 

quan, đơn vị mình trong thời gian qua. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo công 

tác phòng, chống tham nhũng) gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung. 

2. Thanh tra tỉnh: 

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương trong việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp kết quả chung trong toàn tỉnh trình 

UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan. 

- Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất về cơ chế, quy định tiếp nhận, xử lý thông 

tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo qua đường dây nóng, hộp thư điện tử nhằm xử lý 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 
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3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị  

xã hội các cấp: 

- Tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện Chỉ thị, nhất là giám sát việc thực 

hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

- Tập trung triển khai thực hiện Quy chế số 04/QC-UBND-UBMTTQ ngày 

05/10/2020 về việc phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng./. 
 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Ngô Gia Tự 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

Để 

báo 

cáo 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CTXH (để phối hợp); 

- Như trên; 

- Website của tỉnh và Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP8. 
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