
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TT       Cao Lộc, ngày      tháng 3 năm 2021 

    V/v đôn đốc triển khai thực hiện 

        Kế hoạch số 62/KH-UBND 

ngày 04/02/2021 của UBND huyện Cao Lộc 

  

Kính gửi:   

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện Cao Lộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huyện Cao Lộc. 
 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế 

hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/02/2021 về tổ chức triển khai công tác phòng, 

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

Tại mục 1, phần III của Kế hoạch 62/KH-UBND của huyện đề nghị thủ 

trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ 

động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện xong trong tháng 02/2021; 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Tuy 

nhiên đến nay đã quá thời gian còn một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn chưa tổ chức triển khai và xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại cơ quan, đơn vị mình .  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn chưa 

xây dựng và triển khai Kế hoạch khẩn trương tổ chức thực hiện và gửi Kế hoạch 

về huyện trước ngày 15/3/2021.Giao Thanh tra huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo 

UBND huyện theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT. 

 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

  

 

 

  

Hứa Anh Tuấn 
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