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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra thực hành tiết kiệm,  

chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ. 

Thực hiện Văn bản số 1854/TTCP-KHTH ngày 19/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THANH TRA THỰC 

HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ  

Thực hiện Luật Thanh tra, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, trong những năm qua, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hằng năm, 

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 1, Kế hoạch triển khai thực hiện 

các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham 

nhũng2, ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 về Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-

2020,…  

Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù 

hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác 

phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

                                                           

1 Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/12/2015 về tổ chức triển khai nhiệm vụ PCTN, THTK,CLP năm 

2016; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2017 về tổ chức triển khai nhiệm vụ PCTN, THTK,CLP năm 2017; Kế 

hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2018 về tổ chức triển khai nhiệm vụ PCTN, THTK,CLP năm 2018; Kế hoạch số 

15/KH-UBND ngày 17/01/2019  về tổ chức triển khai nhiệm vụ PCTN, THTK,CLP năm 2019; Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 05/02/2020 về tổ chức triển khai nhiệm vụ PCTN, THTK,CLP năm 2020; Kế hoạch số 30/KH-UBND 

ngày 29/01/2021 về tổ chức triển khai nhiệm vụ PCTN, THTK, CLP năm 2021. 
2 Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/9/2016 thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 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; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 

29/12/2017 về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Kế 

hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/6/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 



2 

 

Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chú trọng công tác hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí hàng năm, đảm 

bảo bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý 

nhà nước của ngành, địa phương. Theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra tỉnh3, trong đó có các cuộc 

thanh tra phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực 

hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với Thanh tra Chính phủ. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN 

THANH TRA VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ  

1. Tổng số cuộc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc có 

nội dung liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã triển khai trong giai 

đoạn 2016-2021: 348 cuộc (trong đó có 11 cuộc thanh tra về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và 337 cuộc thanh tra có liên quan đến thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí).   

2. Số cuộc đã ban hành kết luận: 339 cuộc với 360 kết luận. 

3. Kết quả phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý: kiến nghị thu hồi nộp 

ngân sách nhà nước 18.437,1 triệu đồng, xử lý khác về kinh tế 33.998,43 triệu 

đồng, thu hồi 1.900.924 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 56 tổ chức và 

147 cá nhân; phát hiện có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng đã chuyển 03 hồ sơ 

vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện để điều tra, 

khởi tố4. 

Qua thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã chú trọng 

triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

                                                           

3 Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017; Quyết 

định số 2116/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018; Quyết định số 

2288/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số 2212/QĐ-

UBND ngày 13/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020; Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 

13/11/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021; Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 về 

việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. 
4 - Vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh 

Lạng Sơn, tuyên án bị cáo Đoàn Mạnh Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Thủy sản phạm tội Tham ô tài sản, xử 

phạt 02 năm tù, tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo đã chiếm đoạt 189 triệu đồng. 

- Vụ án xảy ra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng, tuyên án bị cáo Vi Văn 

Linh, nguyên chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng Lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn chiếm đoạt tài sản (tội phạm tham nhũng) và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam; buộc 

bị cáo nộp 195,6 triệu đồng, đã thu hồi 195,6 triệu đồng. 

- Thanh tra huyện Văn Lãng tiến hành Thanh tra Phòng chống tham nhũng tại UBND xã Tân Mỹ, phát 

hiện việc Cán bộ của Viettelpay nơi UBND xã Tân Mỹ đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển lương qua tài khoản giả 

mạo hồ sơ, chữ ký thanh toán để chuyển số tiền 39.303.825 đồng không đúng quy định, Thanh tra huyện chuyển hồ 

sơ vụ việc sang cơ quan Công an huyện Văn Lãng điều tra, xử lý. Đã thu hồi được số tiền 39.303.825 đồng, Tòa án 

Quân khu I xét xử phạt bị cáo Phạm Khánh Huy 24 tháng tù giam. 
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thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; tuy nhiên, việc thực hiện công 

khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động tại một số nơi còn chưa nghiêm túc, 

nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm 

bảo trình tự, thủ tục quy định. Các dạng sai phạm chủ yếu được phát hiện qua 

thanh tra, là: Không thực hiện đúng, đầy đủ định mức, tiêu chuẩn, chế độ; sai sót 

trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc 

quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục trong việc chi lương, 

phụ cấp, trợ cấp cho người lao động; việc công khai minh bạch trong thu nộp, 

quản lý, sử dụng các loại quỹ đóng góp của nhân dân chưa đảm bảo; công tác 

quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, thiếu chặt chẽ; hạch toán sai nội 

dung kinh tế... 

4. Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các kết 

luận, kiến nghị về công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó 

đã góp phần tích cực chấn chỉnh công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị dự 

toán, các doanh nghiệp, các cấp ngân sách, đồng thời kiến nghị những trường 

hợp vi phạm, thu hồi nộp ngân sách nhà nước những nội dung chi sai chế độ, 

gây thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện công khai trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý 

hành vi lãng phí. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết 

luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tiếp tục được các cấp, các ngành 

quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiệm túc. 

Trong kỳ báo cáo, các đơn vị, tổ chức thanh tra đã thực hiện 360/360 kết 

luận; đã thu hồi được 18.130/18.437,1 triệu đồng do thanh toán không đúng chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn (trong đó còn lại số tiền 256,98 triệu đồng đang trong 

thời hạn thực hiện thu hồi tiền; UBND huyện Tràng Định chưa thu hồi được 

50,128 triệu đồng do đến thời điểm hiện nay Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện chưa liên hệ được với Nhà thầu là Công ty TNHH Đầu 

tư phát triển Cao Phú Anh, có trụ sở tại số nhà 59, tổ 18, phường Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); đã xử lý khác về kinh tế được 

33.608,6/33.998,3 triệu đồng; đã thu hồi 1.900.924m2/1.900.924m2 đất trả lại 

cho nhà nước quản lý; xử lý hành chính đối với 56/56 tổ chức, 147/147 cá nhân. 

Đã xử lý kỷ luật cảnh cáo về đảng và chính quyền đối với 01 trường hợp 

người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

mình quản lý, phụ trách5. 

Các tổ chức thanh tra đã ban hành 42 kiến nghị chấn chỉnh tăng cường 

công tác quản lý ở một số lĩnh vực như tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

đất đai, về thuế tại các doanh nghiệp; việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội... 

                                                           

5. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện Chi Lăng liên quan vụ án Nguyễn 

Mạnh Tùng, nhân viên của Phòng phạm tội Tham ô tài sản.  
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện có hiệu 

quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện 

đồng bộ; công tác quản lý đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiếp 

tục được tăng cường, đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; 

trong kỳ đã kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, 

kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm trên tất cả 

các lĩnh vực; các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản thực hiện tốt quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí trong đơn vị; 

xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ; cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính để giải quyết kịp 

thời công việc của người dân và doanh nghiệp. Trước những diễn biến phức tạp 

của tình hình dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch, giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần 

thiết như: tiết kiệm chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội 

thảo, khánh tiết, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội, lễ kỷ 

niệm...  

Vai trò của xã hội trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 

phát huy; thông tin do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các 

tổ chức chính trị - xã hội cung cấp đều được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

chức năng kiểm tra, xác minh, xem xét và có văn bản trả lời theo quy định. Ý 

thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân đối 

với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng lên, tạo 

được sự thống nhất, quyết tâm cao trong nhận thức và hành động, từ đó góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng 

cố và tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

2. Hạn chế 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa thực sự 

sâu rộng; hình thức chưa phong phú, hiệu quả còn hạn chế. 

Công tác thanh tra việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí còn hạn chế, việc thực hiện chủ yếu được lồng ghép với các cuộc 

thanh tra về việc thực hiện các quy định phòng, chống tham nhũng, thực hiện 

các quy định của pháp luật về đất đai, về quản lý tài sản, ngân sách nhà nước, về 

mua sắm trang thiết bị... 

Trong kiểm tra công tác quản lý tài chính, một số nội dung, lĩnh vực còn 

chưa thực hiện được thường xuyên, chưa sâu, dẫn đến việc chậm phát hiện vi 
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phạm, thiếu sót cần khắc phục trong quản lý, sử dụng kinh phí tại một số đơn vị. 

Trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và triển khai thực hiện kế 

hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số đơn vị còn chưa được 

quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế  

Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực chưa 

chặt chẽ, dễ bị lợi dụng để vi phạm, tham nhũng, lãng phí. Hành vi tham nhũng, 

lãng phí ngày càng phức tạp, tinh vi, khó phát hiện.  

Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự 

được phát huy, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; chưa chấp hành nghiêm một số quy định của pháp luật 

trong quản lý tài chính, có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý nhà nước về 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên, quản lý và bảo vệ rừng; một số chủ trương, giải 

pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chậm được cụ thể hóa.  

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực, trách nhiệm, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế; một số thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tu 

dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm pháp luật. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải đặt dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp; nắm vững và vận dụng sáng tạo, 

linh hoạt, phù hợp các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Trung ương về 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với điều kiện cụ thể của 

từng ngành, địa phương; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả trong từng giai đoạn cụ thể; có sơ kết, tổng kết 

đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng giai đoạn và đề ra nhiệm vụ tiếp theo.  

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải 

nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết, kiên trì; chú trọng thực hiện trước hết công tác 

phòng ngừa, coi việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là nhiệm vụ, biện pháp 

quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình để chủ động, kịp thời có biện 

pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung vào các lĩnh vực 

nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, 

đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công... 

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

chú trọng làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới để kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, không để xảy ra vi phạm; chịu trách nhiệm khi để 

xảy ra vi phạm, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. 
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5. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí, minh bạch ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập dự toán; chủ 

động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, quan trọng 

và khả năng triển khai thực hiện; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà 

soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, 

tài sản công, tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và cân đối các nguồn kinh phí 

bù hụt thu điều tiết ngân sách địa phương.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, có đạo đức nghề nghiệp; 

kiểm tra giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; kịp 

thời ngăn chặn tình trạng lãng phí, thất thoát trong quản lý kinh phí và tài sản; 

phát huy vai trò phản biện xã hội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng 

cao năng lực phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn 

chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định; 

tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để 

phục vụ tốt công tác nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thanh tra Chính phủ./. 
  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Các phòng CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HTMĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
 


		2022-01-08T10:08:47+0700


		2022-01-08T15:49:03+0700


		2022-01-08T15:49:03+0700


		2022-01-08T15:49:03+0700




