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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV 

(Từ 15/9/2022 đến 14/12/2022) 

 

Thực hiện Văn bản số 494/TTr-NV3, ngày 08/8/2022 của Thanh tra tỉnh về 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng chống tham nhũng. 

Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray báo cáo kết quả thực hiện công tác 

PCTN Quý IV, như sau: 

1. Công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

Trong Quý quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao 

động các văn bản: Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị ban hành 

quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật 

tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định 543-QĐ/TU ngày 13/7/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Văn bản số 3065/UBND-NC ngày 

16/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Văn bản 694/UBND-NC ngày 27/9/2022 của 

UBND tỉnh vể triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo. 

2. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 

Trong Quý IV đơn vị không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh 

đạo, quản lý. 

3. Tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo 

Quý IV đơn vị không xảy ra tình trạng tham nhũng, không có đơn thư tố cáo 

về hành vi tham nhũng. 

Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra tỉnh (Phòng NV3);           
- Lưu VT; THHC(Nàn).  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Đào Xuân Thủy 
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