
 

 

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THANH TRA SỞ  

Số:           /TTr-VP 

“V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống tham nhũng” 

Nam Định, ngày     tháng 9 năm 2020 

   Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 1874/TB-SGTVT ngày 04/9/2020 của Giám 

đốc Sở GTVT Nam Định tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 

2020. Thanh tra Sở đề nghị thủ trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở GTVT 

Nam Định trong phạm vi trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng 

chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo về phòng 

chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 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. Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị phải 

gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng 

chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình thì phải chịu 

trách nhiệm theo quy định; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một 

nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn 

thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị. 

2. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công vụ; Văn phòng Sở công khai 

số điện thoại đường dây nóng của Sở để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, 

doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có 

biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm. 

3. Các đơn vị chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định 

có liên quan. Các phòng, ban chuyên môn trong phạm vi trách nhiệm của mình tham 

mưu cho Sở thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch trên các lĩnh vực: 

tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm công, công tác cán bộ… theo đúng quy định và 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. 

 Thanh tra Sở trân trọng./.   

Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:  VT. 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Cao 

 

https://luatvietnam.vn/tiet-kiem/luat-phong-chong-tham-nhung-2018-so-36-2018-qh14-169348-d1.html
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