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Kính gửi: 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc Đánh giá công tác PCTN tỉnh Cao Bằng năm 2018. 

Đề có tài liệu làm căn cứ cho công tác chấm điểm bộ chỉ số đánh giá công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Cao Bằng. Thanh tra tỉnh đề nghị 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thành phố, các tổ chức 

chính trị xã hội (các cơ quan, đơn vị) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị mình trong thực hiện phòng, chống tham nhũng phối hợp cung cấp các 

thông tin, tài liệu như sau: 

 1. Thông tin, tài liệu đề nghị cung cấp: theo Phụ lục Danh mục thông tin 

tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 

2018 gửi kèm theo. 

 - Các cơ quan đơn vị làm đầu mối tổ chức thu thập thông tin tài liệu từ các 

cơ quan đơn vị trực thuộc, tổng hợp, lập danh mục theo nội dung của phụ lục, 

đồng thời gửi kèm theo các thông tin tài liệu để kiểm chứng. Các thông tin tài 

liệu gửi kèm theo về Thanh tra tỉnh Cao Bằng (bản phô tô) đồng thời gửi bản 

mềm theo địa chỉ ttpctn_tt@caobang.gov.vn. 

 - Mốc lấy thông tin, tài liệu, số liệu: từ ngày 16/12/2017 đến ngày 

15/12/2018. 

- Thời gian gửi các nội dung theo phụ lục về Thanh tra tỉnh trước ngày 

08/04/2019. 

2. Việc sắp sếp hồ sơ để gửi như sau:  

- Đối với bản giấy: Mỗi nội dung trong phụ lục được xếp thành một tập 

gồm: Phần bìa: ghi rõ tài liệu phục vụ cho nội dung…của phụ lục; Danh mục tài 

liệu (nếu có) theo phụ lục  và các văn bản, tài liệu kiểm chứng. Toàn bộ các Hồ 

sơ tài liệu được sếp theo thứ tự của phụ lục và thuận lợi cho việc kiểm tra, bàn 

giao và tổng hợp chấm điểm. 

- Đối với bản điện tử: Gửi các danh mục thông tin, tài liệu cung cấp theo 

phụ lục và các văn bản điện tử để kiểm chứng (nếu có). 
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3. Đối với những thông tin, tài liệu theo phụ lục gửi kèm thuộc trách 

nhiệm phải cung cấp, nhưng các cơ quan đơn vị không cung cấp được thì phải 

báo cáo giải trình bằng văn bản, nêu rõ lý do không cung cấp. 

4. Các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài 

liệu, số liệu cung cấp và giải trình các nội dung khi Tổ đánh giá, Tổ thư ký giúp 

việc Đánh giá công tác PCTN tỉnh Cao Bằng năm 2018 có yêu cầu. 

Đây là nhiệm vụ  chính trị quan trọng của tỉnh, để đảm bảo thực hiện đánh 

giá công tác PCTN năm 2018 chất lượng, hiệu quả, đúng yêu cầu, đảm bảo tiến 

độ. Thanh tra tỉnh  đề nghị các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, số liệu theo đề nghị đúng thời 

gian quy định.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu vướng mắc liên hệ với Thanh tra 

tỉnh qua số điện thoại Đ/c Huy 0974.604.620 để cùng xem xét thực hiện hoặc 

xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;          Bản điện tử 

- Các phòng Thanh tra tỉnh; 

- Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, PCTN. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA          

 

 

 

 

 

 

Trịnh Sỹ Tài 
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