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Số:        /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 

25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

An Hải Đông, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

  
Kính gửi: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường 

    

Thực hiện Công văn số 3059/UBND-TTr ngày 01 tháng 10 năm 2022 của 

UBND quận Sơn Trà và Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 02/11/2022 của Đảng ủy 

phường về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 

01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

1. Bộ phận Văn phòng thống kê phường 

Tham mưu tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng 

dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 bằng hình thức phù hợp đến toàn thể 

cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường (CBCC). 

Tham mưu đề xuất các giải pháp để phòng, chống tiêu cực tại cơ quan; 

triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tham 

nhũng tiêu cực gắn với ngăn chặn đẩy lùi, tham mưu xử lý nghiêm CBCC suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm rõ nguyên nhân điều kiện phát 

sinh tiêu cực, những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến 

nghị, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ngăn ngừa, khắc phục, hoàn thiện. 

Phối hợp tham mưu cung cấp thông tin, tài liệu về tập thể, CBCC thuộc 

quyền quản lý mà có liên quan đến vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư 

luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

Tăng cường công tác giám sát CBCC trong thực hiện nhiệm vụ được giao, 

chú trọng ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội 

quan tâm. 

Thực hiện báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng 

chống tiêu cực.  

Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định 

của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.  

2. Bộ phận Văn hóa xã hội phường  

Thực hiện tuyên truyền và đăng tải trên trang thông tin điện tử phường 

các nội dung: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
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Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan cho cán bộ công chức và Nhân dân; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW 

ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu 

cực. 

3. Bộ phận Tư pháp hộ tịch phường 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn phường như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc thực hiện Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nhũng tiêu cực. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Đảng ủy phường; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Nhân 
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