
 

 

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 TRONG NĂM 2021 
(Kèm theo Báo cáo số: 364 /BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc ban 

hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2021. 

2. Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cấp mức độ dịch vụ công 

và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.  

3. Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về triển khai 

công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh.  

4. Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về triển khai 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021.  

5. Văn bản số 394/UBND-NC ngày 01 tháng 02 năm 2021 về triển khai 

kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

6. Văn bản số 399/UBND-NC ngày 01 tháng 02 năm 2021 về triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

7. Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 về tổng kết 

Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). 

8. Văn bản số 550/UBND-NC ngày 09 tháng 02 năm 2021 về thực hiện 

công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu. 

9. Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2021 về phê duyệt 

bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021của Thanh tra tỉnh. 

10. Kế hoạch số 796/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 về thực hiện 

việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

11. Kế hoạch số 1064/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 về ứng dụng 

công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021;  

12. Văn bản số 1115/UBND-NC ngày 06 tháng 4 năm 2021 về danh sách 

người có nghĩa vụ kê khai thuộc đối tượng của Thanh tra Chính phủ kiểm soát 

tài sản, thu nhập. 
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13. Văn bản số 1208/UBND-NC ngày 15 tháng 4 năm 2021 về đôn đốc 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

14. Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 về phê 

duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cấp mức độ dịch vụ 

công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

15. Văn bản số 199/UBND-NC ngày 16 tháng 4 năm 2021 về tăng cường, 

chỉ đạo, triển khai về PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

16. Văn bản số 1324/UBND-KTTH ngày 26 tháng 4 năm 2021 về chuyển 

đổi vị trí công tác theo Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2019 của Chính phủ. 

17. Văn bản số 214/UBND-NC ngày 27 tháng 4 năm 2021 về triển khai 

thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác PCTN. 

18. Văn bản số 1380/UBND-NC ngày 04 tháng 5 năm 2021 về triển khai 

công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

19. Kế hoạch số 1440/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 về tích hợp, 

cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Kon Tum 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ 

công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

20. Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2021 về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực PCTN thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. 

21. Văn bản số 1851/UBND-NC ngày 07 tháng 6 năm 2021 về thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-

2021” trên địa bàn tỉnh. 

22. Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 về phê 

duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. 

23. Văn bản số 2158/UBND-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2021 về tăng 

cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX 

trên địa bàn tỉnh. 

24. Kế hoạch số 2374/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 về tổ chức 

Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

25. Kế hoạch số 2452/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 về đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

26. Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 về thành lập 

Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
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27. Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 về thành lập 

Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN tỉnh. 

28. Văn bản số 2703/UBND-NC ngày 04 tháng 8 năm 2021 về triển khai 

thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về công tác phát hiện xử lý vụ việc, vu án tham nhũng. 

29. Văn bản số 2763/UBND-NC ngày 09 tháng 8 năm 2021 về triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTN 6 tháng cuối năm 2021. 

30. Văn bản số 3115/UBND-NC ngày 31 tháng 8 năm 2021 về tổng kết 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 

2019-2021” trên địa bàn tỉnh. 

31. Văn bản số 3276/UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2021 về tăng 

cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. 

32. Văn bản số 3534/UBND-NC ngày 01 tháng 10 năm 2021 về triển khai 

Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06-9-2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

33. Văn bản số 3573/UBND-NC ngày 05 tháng 10 năm 2021 về tăng 

cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trên địa bàn. 

34. Kế hoạch số 3731/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 về thực 

hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021. 

35. Văn bản số 3831/UBND-NC ngày 25 tháng 10 năm 2021 về chỉ đạo 

tăng cường công tác quản lý đường dây nóng. 

36. Văn bản số 3894/UBND-KGVX ngày 28 tháng 10 năm 2021 về chấn 

chỉnh công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa 

bàn tỉnh. 

37. Văn bản số 3916/UBND-NC ngày 01 tháng 11 năm 2021 về triển khai 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tháng cuối năm 2021./. 
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