
  UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

THANH TRA TỈNH 

 
Số:          /TTR-VP 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2022 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh.  

    

Thực hiện Công văn số 60/UBND-NC ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc triển khai thi hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; Nghị định có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/02/2022. 

Để kịp thời thực hiện các quy định trong Nghị định, Thanh tra tỉnh đề 

nghị Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Nghị định số 

134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.  

Thanh tra tỉnh trân trọng đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhân:                                 CHÁNH THANH TRA  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Thanh tra các Sở, ban, ngành; 
- Thanh tra huyện, thành phố, thị xã; 
- Lãnh đạo TTR tỉnh; 
- Các Phòng thuộc TTR tỉnh (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP. 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Dương 
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