
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

QUỸ BẢO VỆ VÀ  

PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-QBVPTR Kon Tum, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 và quý III năm 2022 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2493/UBND-NC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định 

kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo 

cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 và quý III năm 2022 của 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo quy định tại văn bản số 2493/UBND-

NC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

(Có Biểu số liệu 01/PCTN tháng 9 năm 2022 và Biểu số liệu 01/PCTN 

quý III năm 2022 kèm theo) 

Đối với các Biểu số liệu 02/PCTN, 03/PCTN; trong thời gian qua, tại Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện tốt các quy chế, quy định về phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai minh bạch 

các nội dung theo quy định; sử dụng kinh phí, tài sản tiết kiệm; không xảy ra 

trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kính báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, TC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Thanh Hoàng 
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