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BÁO CÁO 

Về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  
và quy định tặng quà và nhận quà tặng 

   
 Thực hiện Công văn số 258/VP-NC ngày 22/01/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng 
và quy định tặng quà và nhận quà tặng. UBND huyện Chi Lăng báo cáo tình 
hình thực hiện trên địa bàn huyện như sau: 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/12/2019 về 
triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020 và ban hành các văn bản chỉ đạo các Phòng, Ban, cơ quan chuyên môn, 
UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đúng 
chủ trương “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau Tết. 

UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, đôn đốc thực hiện đồng thời 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp 
thời các trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc 
tặng quà, nhận quà tặng, nộp lại quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020; Thanh tra huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc 
UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chỉ đạo, theo dõi, nắm tình 
hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định 
và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi và báo cáo những trường hợp sử dụng 
tài sản công không đúng quy định. 

 2. Kết quả thực hiện 

 Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm quy định của 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 
01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tham nhũng; quy định về tặng quà và nhận quà tặng trái quy 
định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. Không có hiện tượng cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc huyện sử dụng ngân sách nhà nước để làm quà biếu, quà 
tặng nhân dịp Tết; chưa phát hiện có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi 
phạm các quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng. 
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 UBND huyện Chi Lăng báo cáo Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp./. 
 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (BC); 
- Thanh tra tỉnh (BC); 
- TTHU, TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện;   
- Lưu: VT, TTr. 08b                                                                
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