
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:        /BC-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 3133/UBND-NC ngày 21/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng báo cáo công tác PCTN và thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2022; Công văn số 1169-

CV/BNCTU ngày 16/11/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xây dựng báo 

cáo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2022; 

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 2022, Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức phổ biến, 

quán triệt tới đảng viên, 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: Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định 

số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 

11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình số 04-CTr/TU 

ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN nhiệm kỳ 

2020-2025; Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác PCTN nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 2611/KH-UBND 

ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn 

có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 
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trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/01/2022 của 

UBND tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Chương 

trình số 225/CTr-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác 

nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; 

Chương trình số 82/CTr-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về 

công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp giai đoạn 

2021-2025 và nhiều văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

- Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn 

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

nhũng như: Kế hoạch số 07/KH-SVHTTDL ngày 14/01/2022 về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2022; công văn số 44/SVHTTDL-TTr ngày 

25/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ 

thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết 

Nhâm Dần; Chương trình số 02/CTr-SVHTTDL ngày 26/01/2022 về công tác 

nội chính; cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2022; công văn số 

92/SVHTTDL-TTr ngày 18/02/2022 về việc báo cáo công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022; Kế hoạch 

số 17/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 triển khai công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 

16/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn 

có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; Công văn 313/SVHTTDL-TTr ngày 18/5/2022 về 

việc báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm năm 2022; Công văn số 537/SVHTTDL-

TTr ngày 25/8/2022 về việc báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm năm 2022; Công 

văn số 665/SVHTTDL-TTr ngày 07/10/2022 về việc báo cáo công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022; 

Công văn số 666/SVHTTDL-TTr ngày 07/10/2022 về việc triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới; Công văn 

số; Công văn số 683/SVHTTDL-TTr ngày 14/10/2022 về việc triển khai thực 

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

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; 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.  
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- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở đã xây 

dựng kế hoạch và nghiêm túc 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 2022. Theo kế hoạch, Đảng ủy Sở đã tổ chức 

01 cuộc kiểm tra chi bộ Văn phòng về kiểm tra việc thực hiện Quy định số 22-

QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật Đảng; 01 cuộc giám sát đối với 02 cán bộ chủ chốt 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" năm 2022; Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 01 cuộc giám sát đối với Chi bộ Bảo tàng tỉnh về 

việc triển khai 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" của chi bộ. Tại các chi bộ đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra với 14 đảng viên và 

07 cuộc giám sát đối với 15 đảng viên.  

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.  

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 05/KH-

SVHTTDL ngày 10/01/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế 

hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 triển khai công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022, 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 về phòng, chống tham nhũng tới cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết, 

các kỳ sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan, đơn vị, các đợt sinh hoạt thường 

xuyên và chuyên đề của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan; 

đăng tin, bài trong Tập san Văn hóa, Trang thông tin điện tử của Sở; thường 

xuyên tổ chức luân chuyển, bổ sung sách, báo, tạp chí cho tủ sách xã, phường, 

thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép trong các hoạt 
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động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động chiếu phim lưu động...Qua 

đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và ý thức, 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

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 

động của Ngành, thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, thông tin quy hoạch, các 

chế độ, định mức chi tiêu, tiêu chuẩn, công tác cán bộ, công tác thanh tra, kiểm 

tra... 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. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị 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  

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

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

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 tăng cường quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 03/2007/QĐ-

BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ việc ban hành Quy tắc ứng xử của công 

chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; 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; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SVHTTDL 

ngày 20/8/2019 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. Qua 

đó cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở chấp hành nghiêm chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; có ý 

thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả; giữ 
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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 19/KH-

SVHTTDL ngày 24/02/2022 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 phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo; phòng ngừa tham 

nhũng trong cơ quan, đơn vị. 

- Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện chuyển 

đổi vị trí công tác đối với 01 công chức. 

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 63/KH-SVHTTDL ngày 23/12/2021 về cải 

cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, trong đó xác 

định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 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.  

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SVHTTDL ngày 27/8/2020 về 

ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-

2025. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, số hóa văn bản, 

các văn bản đi được xử lý bằng chữ ký số; cán bộ, công chức, viên chức nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng văn bản điện tử, thực hành 

tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Khai thác, sử 

dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử liên thông tại bộ phận một cửa thuộc 

Trung tâm hành chính công của tỉnh.  

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

quy định; 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.  

Căn cứ Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, 

thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 777/SVHTTDL-TTr ngày 
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18/11/2022 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Các phòng, đơn vị đang 

triển khai theo quy định. 

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. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn 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 

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. 

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 cán bộ, công chức, viên 

chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng nên chưa phải xử 

lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị. 

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

Năm 2022, 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 Bảo tàng tỉnh. Đoàn Thanh tra đang tiến hành thanh 

tra theo trình tự, thủ tục quy định. 

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. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023. 

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. 

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 đơn vị trực thuộc Sở. 

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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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