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Thực hiện công văn số 24-CV/BNCTU ngày 19/11/2020 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác nội chính, 

cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020; công văn số 

3538/UBND-NC ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng 

báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xây dựng báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

1.1. Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên; ban hành các văn 

bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. 

Năm 2020, Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ 

chức phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động về các chủ 

trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, 

chống tham nhũng, cụ thể như: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát 

hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 

của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai 

và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 về 

"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 

công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc"; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Kết 

luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chỉ thị 22-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công 

tác phòng chống tham nhũng, Kế hoạch số 560/KH-UBND ngày 23/3/2016 của 

UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
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lý vụ việc, vụ án tham nhũng, các Chương trình công tác PCTN nhiệm kỳ và 

hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chương trình 18-CTr/TU ngày 

13/4/2016 của Tỉnh uỷ Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 

2015-2020, Chương trình số 91-CTr/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hà Nam về công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2020) và 

nhiều văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham 

nhũng. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban 

hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về công tác phòng chống 

tham nhũng như: Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 14/02/2020 của Đảng ủy Sở về 

kế hoạch công tác trọng tâm phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 

6/KH-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về việc thực hiện Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2020 về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 

13/3/2020 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; công văn số 

152/SVHTTDL-TTr ngày 17/3/2020 về việc triển khai các chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2020, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, an ninh chính trị nội 

bộ tại cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ Kế hoạch của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng, ban hành 

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2020, từ đó triển khai 

thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. 

1.2. Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở đã ban hành 

kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Theo kế hoạch, Đảng ủy Sở đã tổ chức 

01 cuộc kiểm tra chi bộ Thư viện tỉnh về việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và 

các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch; 01 cuộc giám sát đối với 02 cán bộ chủ chốt (đ/c Trần Hồng Hiệu, 

Phạm Xuân Thanh) về việc thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối 

với chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

của Đảng”; 01 cuộc giám sát đối với chi bộ Văn phòng về thi hành Điều lệ Đảng; 
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thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2020. Tại các chi bộ, 

đến nay, đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra với 11 đảng viên và 04 cuộc giám sát đối với 02 

tập thể, 6 cá nhân.  

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc thi hành Điều lệ Đảng; thực 

hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ…, trong đó lồng 

ghép nội dung việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Tháng 5/2020, 

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đại hội lần thứ 

IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, Đảng ủy Sở đã kịp thời ban hành Quy 

chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát 

toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 68/KH-

SVHTTDL ngày 10/12/2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021", Kế hoạch số 

10/KH-SVHTTDL ngày 15/01/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, 

Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 10/3/2020 về triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020, 

trong đó có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính 

sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, các quy định về phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua việc 

lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, hội nghị cán bộ, viên chức, cuộc họp cơ 

quan. Nội dung tuyên truyền tập trung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh như: Luật phòng chống tham nhũng số 

36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định 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; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020...  

2.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: 

2.2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công khai, 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: công khai các chương trình, 

kế hoạch công tác của Sở, công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin hoạt 
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động của Ngành, thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, thông tin quy hoạch, các 

chế độ, định mức chi tiêu, tiêu chuẩn, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo... trên Cổng thông tin điện tử của Sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 

tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị sơ kết, công khai báo 

cáo tài chính, nội quy, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, tạo điều kiện 

để công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng cơ quan và giám sát 

việc thực hiện.  

2.2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc Sở xây dựng, ban hành Quy chế quản lý và chi tiêu nội bộ nhằm thực 

hiện công khai minh bạch công tác tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ về thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các 

cơ quan hành chính; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định quy chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong toàn Sở đã 

triển khai cụ thể hoá bằng các biện pháp quản lý tài chính, sử dụng tài sản công, 

sử dụng trang thiết bị và phương tiện làm việc của đơn vị đảm bảo bám sát định 

mức, tiêu chuẩn và chế độ quy định.  

2.2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Sở đã quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

Qua đó cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở thực hiện chấp hành nghiêm 

túc kỷ cương, kỷ luật hành chính: nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, 

đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn 

vị; có ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu 

quả; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ; luôn tôn 

trọng, lắng nghe ý kiến người dân; không gây khó khăn, phiền hà trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ... 

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

cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

Căn cứ 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, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL 

ngày 17/3/2020 về chuyển đổi vị trí công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP nhằm bố trí, sắp xếp công chức, viên chức 
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phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, phòng ngừa tham nhũng 

trong cơ quan, đơn vị đảm bảo theo yêu cầu đề ra. 

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nào. 

2.2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý 

và thanh toán không dùng tiền mặt. 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 31/12/2019 về cải 

cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, trong đó xác 

định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 tập trung: cải cách thể chế; cải 

cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại 

hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành. Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo nội dung, nhiệm vụ được phân công đã tích 

cực triển khai và tham mưu các nội dung cụ thể thực hiện cải cách hành chính 

đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Bên cạnh đó, Sở ban hành Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL ngày 

21/01/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch số 30/KH-

SVHTTDL ngày 19/3/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, 

Quyết định số 238/QĐ-SVHTTDL ngày 25/8/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.  

Việc trả lương, phụ cấp của người lao động được thực hiện theo đúng tinh 

thần Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 100% cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động được trả lương qua tài khoản tại Ngân hàng. 

2.2.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

Trong năm 2020, do đơn vị chưa nhận được công văn hướng dẫn về việc 

kê khai tài sản thu nhập, nên đến thời điểm hiện tại chưa triển khai nội dung này 

trong Sở. Tuy nhiên, Lãnh đạo Sở vẫn thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản thu 

nhập theo quy định, đảm bảo thời gian, tiến độ. 

2.3. Chế độ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng. 

2.3.1. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

Năm 2020, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu cao vai trò 

lãnh đạo, tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác phòng, 

chống tham nhũng như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng tới toàn thể công 
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chức, viên chức, người lao động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò, 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, xây dựng và thực hiện các chế 

độ, định mức tiêu chuẩn...  

2.3.2. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách. 

Trong năm 2020, qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ, công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư, toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa phát hiện thấy cán bộ, 

công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng. 

2.4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Năm 2020, Sở tiến hành 01 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công 

tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Qua thanh 

tra, nhìn chung đơn vị đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật, nhiệm vụ chuyên 

môn, các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Toàn Sở chưa phát hiện thấy vụ việc tham nhũng nào; không có 

đơn thư, không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo về tham nhũng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn quan tâm 

trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các văn 

bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng 

chống tham nhũng, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí vào các buổi sinh hoạt chi bộ, lồng ghép vào các cuộc họp cơ 

quan; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xây 

dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tổ chức công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị... Cán bộ, công chức, viên 

chức nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định mới của 

nhà nước về phòng, chống tham nhũng tới công chức, viên chức và người lao 

động tại một số đơn vị trực thuộc có lúc chưa thường xuyên liên tục. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021. 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trong công 

tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh 

về phòng chống tham nhũng. 
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3. Tổ chức hiệu quả cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác 

phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể 

thao tỉnh. 

4. Thực hiện tốt công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 

viên chức được đào tạo chuyên môn và tham gia các lớp bồi dưỡng về quản lý 

nhà nước, lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác 

5. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo 

công khai minh bạch trong công tác tài chính; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, 

Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử.  

6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng phục vụ, 

tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, nhân dân 

đến liên hệ công tác đảm bảo thời gian quy định. Khai thác hiệu quả trang thiết bị 

kỹ thuật đã được đầu tư để ứng dụng trong việc quản lý, chỉ đạo và điều hành; 

thường xuyên kiểm tra việc sử dụng tài sản công và chi tiêu tài chính trong toàn 

đơn vị. 

7. Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng; giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu 

nại, tố cáo không để tồn đọng, vượt cấp, đặc biệt là các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

về tham nhũng./. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo! 

 
Nơi nhận:  
- Ban Nội chính tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh Hà Nam; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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