
 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
                            _______________  

 

Số: 1868/VPCP-V.I 
V/v kết quả thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021” năm 2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 

      

  Kính gửi:  

       - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

       - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

                

Xét Báo cáo số 123/BC-TTCP ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thanh tra 

Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2019 (sao gửi kèm theo),    

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý nội dung báo cáo và phương hướng thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” tại 

Văn bản số 123/BC-TTCP ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.   

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội 

dung của Đề án đảm bảo đúng thời gian, mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019; Thanh tra Chính 

phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ      

kết quả thực hiện Đề án theo quy định. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c); 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;  

- Lưu: VT, V.I (3) MH.  

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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