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#SoKyHieuVanBan
V/v tổ chức quán triệt, thực hiện 

Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí 
thư, Nghị quyết số 23- NQ/TU ngày 
25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Quảng Nam và Quy chế làm việc 
của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tỉnh

#DiaDiemNgayBanHanh

             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 4181/UBND-VP ngày 30/9/2022 của UBND huyện 
Đại Lộc về việc tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí 
thư, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Nam và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực tỉnh; Để triển khai thực hiện Công văn nêu trên, Phòng GDĐT huyện Đại 
Lộc yêu cầu các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc Quy định số 67-QĐ/TW ngày 
02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy chế làm việc số 
01-QC/BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban Chỉ đạo; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 
25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 203-KH/TU 
ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23- 
NQ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng hình thức phù hợp với  
địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022, Kế hoạch số 203- 
KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 
23-NQ/TU (theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 19/9/2022 của 
Phòng PGDĐT huyện Đại Lộc) . Thời gian hoàn thành trước ngày 05/10/2022; 
báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng GDĐT (qua Bộ phậnThanh tra 
nhận) trước ngày 06/10/2022. 

2. Giao Bộ phận Thanh tra tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả triển 
khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Lãnh 
đạo Phòng GDĐT xem xét xử lý đối với các đơn vị chậm hoặc không thực hiện 
các nội dung tại mục 1 nêu trên. 
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Yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TTr.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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