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THÔNG BÁO 

V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 

72-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  

 

Ngày 25/8/2021, UBND Tỉnh có văn bản số 11201/UBND-VP về việc thực 

hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. để phổ 

biến quán triệt Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 16/8/2021 của Tỉnh uỷ về thực hiện 

Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chỉ đạo như sau: 

1. Văn phòng Sở: Chịu trách nhiệm đăng tải nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW 

ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính 

trị; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lên 

website http://sokhdt.bariavungtau.gov.vn của Sở. 

2. Tất cả các cán bộ, công chức thuộc sở căn cứ nội dung của Chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

(được đăng trên Website http://sokhdt.bariavungtau.gov.vn) để nghiên cứu nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng để thực hiện nhiệm vụ 

công tác chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Các trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, quán triệt 

đến từng công chức, giám sát thường xuyên các cán bộ, công chức thuộc quyền quản 

lý nhằm kịp thời phát hiện các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp để có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý theo quy định 

pháp luật. 

4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. 

 

Nơi nhận: 
- GĐ và Các PGĐ Sở;                                                                     

- Các phòng chuyên môn; 

- Quản lý Website (đăng tải); 

-  Lưu: VT,TT. 
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