
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:      /UBND-TCDNC 

V/v  ngăn chặn giả mạo, chào bán 

sách về công tác kiểm tra, giám 

sát phòng chống tham nhũng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

  - Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước; 

 

Thực hiện Công văn số 1869-CV/UBKTTW ngày 25/5/2022 của Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 

2574-CV/TU ngày 30/5/2022 về việc ngăn chặn giả mạo chào bán sách về công 

tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, 

Thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận được thông tin của 

một số Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh, Thành ủy và một số bộ, ngành Trung ương 

phản ánh về việc có người gọi điện thoại (từ nhiều số điện thoại khác nhau không 

có trong danh bạ điện thoại) xưng danh là Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương  

để giới thiệu và đề nghị mua sách “13 bộ tài liệu kiểm tra, giám sát-phòng chống 

tham nhũng” với số tiền là 15.600.000 đồng và tài liệu về công tác chỉ đạo điều 

hành về phòng, chống tham nhũng và hồ sơ theo Quy định 37 của Trung ương về 

những Đảng viên không được làm với số tiền là 1.800.000 đồng”. Việc giới thiệu, 

mời mua sách nêu trên là giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lấy danh 

nghĩa, uy tín Ủy ban Kiểm tra Trung ương chào mời bán sách không rõ nội dung 

và nguồn gốc trục lợi bất hợp pháp; 

 Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Để giúp các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan 

và cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện nghiên cứu, nắm vững và thực hiện 

tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công 

tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ 

phát hành sách về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và gửi văn bản đến 

các cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không giới thiệu, chào mời bằng hình thức điện 

thoại trực tiếp. Khi có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu trên thì các cơ quan, đơn vị 

liên hệ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.  

 2. Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan 

quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cảnh giác đối với các 

cuộc điện thoại chào bán sách như trên. Trường hợp tiếp nhận các cuộc điện thoại 
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giả mạo như trên thì kịp thời thông báo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Công an tỉnh 

để có biện pháp ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng giả mạo theo quy định.  

 3. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Công an các địa 

phương phối hợp, tiếp nhận thông tin và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi 

giả mạo nêu trên theo quy định./. 

          

 Nơi nhận:                                                
- Như trên;                                                       

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT,TCD NC.NTTT  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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