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Số: 104/QĐ-BXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2022 của Bộ Xây dựng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Bộ Xây dựng.  

 Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTr. 

BỘ TRƯỞNG 

  

 

                    Đã Ký 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị 
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