
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ VĂN HÓA, THỂ  THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:           /SVH,TT&DL - TTr 
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg       

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc  
                        

            Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

             

Kính gửi:  - Trưởng phòng Quản lý nhà nước; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 

7658/UBND-NC2  ngày  07/10/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trưởng các phòng Quản 

lý nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như 

sau: 

1. Trưởng phòng Quản lý nhà nước, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc: 

- Thường  xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chị thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về phòng 

ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Thủ trưởng  các phòng, đơn vị phải nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên 

kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, 

đúng pháp luật các hành vi tham nhũng.  

- Khẩn trương rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, 

hạn chế nêu tại Báo cáo số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thanh tra 

Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa theo quy định của 

Luật PCTN; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt 

động của phòng, đơn vị; đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; 

xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của phòng, đơn vị phải bảo 

đảm đồng bộ, hiệu quả. 

2. Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế:  



    Nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Sở việc phối hợp với sở, ngành liên quan trong 

tham mưu ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi 

vị trí quản lý, công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ. 

3. Chánh Thanh tra Sở: 

    Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc  các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ 

thị  số 10/CT-TTg ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2019 của 

UBND tỉnh, định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Như trên (t/h); 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Duy Đông 
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