
ỦY BAN NHÂN DÂN          

   TỈNH KON TUM 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC  

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
(Kèm theo Báo cáo số: 137 /BC-UBND  

 Ngày 06  tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

1. Văn bản số 4574/UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc 
tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua 

sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. 

2. Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 về việc thực 

hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

3. Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc triển 
khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

4. Văn bản số 213/UBND-NC ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. 

5. Văn bản số 403/UBND-NC ngày 14 tháng 02 năm 2022 về việc triển 

khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. 

6. Văn bản số 432/HD-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 về hướng dẫn 

các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 
công tác phòng, chống tham nhũng. 

7. Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc thực 
hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. 

8. Văn bản số 485/UBND-KTTH ngày 22 tháng 02 năm 2022 về triển 
khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 417-TB/TU 
ngày 27 tháng 01 năm 2022. 

9. Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 về thực hiện 
các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

10. Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 về đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum. 

11. Văn bản số 1380/UBND-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc 

triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 477-
TB/TU ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

12. Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 về thành lập Tổ 
công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum. 
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13. Văn bản số 369/UBND-NC ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc triển 
khai công tác nội chính và PCTN, tiêu cực quý I; phương hướng nhiệm vụ quý 

II năm 2022./. 
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