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BÁO CÁO 

Việc tặng và nhận quà trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 
______________________________ 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 190/UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Công văn số 45/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ. 

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo việc tặng và nhận quà tặng trong dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 với các nội dung như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

Văn phòng UBND tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến tới các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc và chỉ đạo đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm các quy định về việc 

không tặng quà và nhận quà tặng, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện 

và tài sản công trái quy định trong dịp Tết theo Công văn số 190/UBND ngày 

18/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 45/TTCP-C.IV của 

Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư 

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức 

lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc tăng 

cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công văn số 3638-CV/TU ngày 

10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý, 

tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm;  

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 

190/UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 

45/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ; Công văn số 4818/UBND-KGVX 

ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 

01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động đón Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 165/UBND-NC ngày 15/01/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; Thông báo số 05/TB-UBND ngày 16/01/2023 của 

UBND tỉnh phân công trực, báo cáo tình hình dịp nghỉ tết Nguyên đán Quý 

Mão, từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023. 

 

 



2. Kết quả thực hiện 

Qua nắm tình hình cho thấy các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về tặng quà, nhận quà tặng trong dịp 

Tết Quý Mão 2023. Không phát hiện phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động sử dụng tài sản công, dùng tiền ngân sách, công quỹ 

để làm quà biếu, quà tặng trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

- Số cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về tặng quà: 0; 

- Số cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về tặng 

quà: 0. 

- Số cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà: 0; 

- Số cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nhận 

quà: 0. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo Sở Tài chính./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (Báo cáo); 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Trang Thông tin điện tử VP; 

- Lưu: VT, TCHCQT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Sòi Đức Nghĩa 
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