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Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

trong dịp tết Nhâm Dần năm 2022 

  

 Thực hiện văn bản số 213/UBND-NC, ngày 21 tháng 01 năm 2022 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp 

tết Nhâm Dần năm 2022. 

 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi báo cáo tình hình thực hiện 

tại đơn vị như sau: 

 I.TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực trong dịp tết Nhâm dần năm 2022, Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hồi đã 

quán triệt cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và chấp hành nghiêm các 

quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, 

ngày 01/7/2019  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về và biện pháp thi hành 

Luật phòng chống tham nhũng và các nội dung liên quan tại Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 

08/12/2021 của ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết Nhâm dần năm 2022, 

Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31/12/2021 của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

các biện pháp bảo đảm đón  tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. 

2. Kết quả thực hiện 

- Để đảm bảo việc đón tết Nhâm Dần vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, thực 

hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tránh việc lợi dụng việc thăm chúc 

tết để thực hiện việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra,  Công ty Lâm nghiệp Ngọc hồi đã 

triển khai cho cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động đơn vị thực hiện nghiêm 

các nội dung: 

+ Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tặng quà, 

nhận quà dưới mọi hình thức; sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công 

đúng quy định. 

+ Xây dựng kế hoạch, lịch trực lãnh đạo, trực chuyên môn cụ thể, bố trí cán 

bộ, nhân viên trực Tết, tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc, trực tại các chốt trạm 

24/24h; trực phòng cháy tại các vị trí trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.  

+ Kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực 

hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. 
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+ Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, bảo đảm yêu 

cầu trong phòng, chống dịch. 

+ Thực hiện tốt công tác của tổ chỉ đạo 04, Công ty đã duy trì, thăm hỏi động 

viên 02 gia đình nạn nhân chất độc da cam, đơn vị nhận đỡ đầu tại thôn Loong Zôn 

và thôn Đăk Plai xã Đăk Ang. 

+ Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân, hưởng ứng sự kêu gọi của UBND các xã, Công ty đã tham 

gia hỗ trợ ngày hội bánh chưng xanh ở các xã có lâm phần đơn vị, góp phần bảo đảm 

mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.  
- Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hồi đã chấp hành nghiêm các quy định của cấp trên  

về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đón tết Nhâm Dần an toàn, tiết kiệm, 

đảm bảo an ninh và trật tự trong toàn đơn vị. 

 Trên đây là báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong dịp tết Nhâm Dần 2022 của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp 

Ngọc Hồi./. 

 
Nơi nhận:    

- Thanh tra tỉnh (B cáo); 

- Lưu VT- TC-HC.  
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