
 

   

Kính gửi:  
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã 
(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 
 

Thực hiện Công văn số 24/TTr-PCTN ngày 17/01/2021 của Thanh tra tỉnh 

về việc triển khai Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham 

nhũng.  

Để triển khai, thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP có hiệu quả, đảm 

bảo kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ. Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đề nghị 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn UBND thành phố; Chủ tịch 

UBND các xã, phường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao: 

1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các 

quy định của Nghị định 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị mình. 

2. Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của cơ quan đơn vị và định 

kỳ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng về Ủy ban nhân dân thành phố (qua 

Thanh tra thành phố để tổng hợp chung) theo quy định. 

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định trên./. 

(Gửi kèm theo Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của chính phủ) 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HĐND&UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử UBND TP; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Nguyễn Quốc Trung 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:            /UBND-TTr 
V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2022  
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