
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:         /SVHTTDL-TTr 

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung 

ương về  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Nam, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 29/9/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh 

Hà Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc triển khai thực hiện 

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW), 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW đến cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

2. Nhận diện đầy đủ các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, 

chống được nêu trong Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW. 

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong Báo cáo công tác 

phòng, chống tham nhũng định kỳ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi về 

Sở (qua Thanh tra Sở). 

4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW; định kỳ báo cáo 

Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./ 

(Gửi kèm theo Công văn này là Công văn của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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