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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 892/UBND-VP                                     Văn Quan, ngày 27  tháng 8 năm 2019
 

  V/v thực hiện Kết luận thanh tra 

 số 81/KL-TTr ngày 16/8/2019 của 

   Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 

          Kính gửi:  

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

     - Phòng Nội vụ; 

     - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

     - Thanh tra huyện. 

 Thực hiện Kết luận thanh tra số 81/KL-TTr ngày 16/8/2019 của Chánh 

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Văn Quan. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

- Chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua 

thanh tra. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng và các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.  

- Thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng , tăng cường 

kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

pháp luật; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Báo cáo Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2019. 

2. Thanh tra huyện 

Tăng cường thanh tra , kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trưc̣ thuôc̣ theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị 

trực thuộc UBND huyện. 

3. Phòng Nội vụ 

Tham mưu kiể m điểm đối với các bộ phận , cá nhân có liên quan trong việc 

để xảy ra các hạn chế , thiếu sót , sai phaṃ đươc̣ phát hiêṇ qua thanh tra , tùy theo 

tính chất mức độ xử lý theo quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát lại việc chi trả 

các chế độ theo quy định của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, Nghị định số 

116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP; 

trường hợp qua rà soát phát hiện chi không đúng chế độ thì thu hồi kinh phí chi trả 

không đảm bảo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiêm túc thực hiện./.   

                TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên;                                                                                       
- TT HU; TT HĐND huyện (BC);                                                                      
- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện;                                       (Đã ký) 
- Lưu: VT. 
 

 

                         

                                                                                     Triệu Đức Dũng 
 

 


