
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Số:         /CĐSL-KTCL 

V/v góp ý kiến tham gia vào dự thảo 

Báo cáo tổng kết đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 

giai đoạn 2016-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Sơn La 

 

 Thực hiện Công văn số 709/TTr-PCTN ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Thanh 

tra tỉnh về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019. Trường Cao đẳng Sơn La góp 

ý kiến tham gia vào dự thảo như sau: 

 Nhà trường đã tiến hành nghiên cứu các văn bản: Công văn số 1771/TTCP-

C.IV ngày 04/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019; Kế hoạch số 1763/KH-TTCP 

ngày 04/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết việc đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng đối với các  tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương từ 

năm 2016-2019 và Bản dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sau khi đã 

nghiên cứu các văn bản, trường Cao đẳng Sơn La hoàn toàn nhất trí với nội dung của 

bản dự thảo. 

 Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng báo cáo và rất mong nhận được quan tâm 

giúp đỡ từ Thanh tra tỉnh để công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường ngày 

càng hoàn thiện đúng theo quy định của pháp luật. 

 Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh (Báo cáo); 

- Ban giám hiệu (Báo cáo); 

- Lưu: VT, KTCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-17T16:18:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đức Long<longnd.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-17T17:16:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-17T17:16:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-17T17:16:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




