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GIẤY MỜI 

 

 Được sự thống nhất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2022 với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần 

1. Cấp tỉnh 

- Đồng chí Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh – 

Dự và chỉ đạo Hội nghị.  

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Chánh Thanh tra tỉnh; Phó Chánh Thanh tra tỉnh; các Trưởng phòng Thanh tra 

tỉnh.    

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Sở Tài 

nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Nội 

vụ, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân, Lãnh đạo Phòng Nội chính – Văn phòng UBND 

tỉnh và Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành.   

2. Cấp huyện 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thanh tra, Tài nguyên & Môi trường, Tư 

pháp, Công an, Ban Tiếp công dân cấp huyện… (do UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chủ động mời).     

II. Nội dung: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2021 

và triển khai nhiệm vụ năm 2022.    

III. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 07/01/2022. 

2. Địa điểm 

- Cấp tỉnh: Tại Phòng họp trực tuyến số 05 - Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Cấp huyện: Tại Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thị xã, thành 

phố.  

* Ghi chú 

Thanh tra tỉnh gửi tài liệu trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh theo 

địa chỉ http://tt.binhthuan.gov.vn và gửi kèm Giấy mời này để các thành phần dự Hội 

nghị nghiên cứu trước và tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị. 

Thanh tra tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin 

phối hợp với bộ phận Quản trị - Tài vụ tạo điều kiện chuẩn bị các thiết bị cần thiết để 

phục vụ Hội nghị trực tuyến. 

Công chức ngành thanh tra mặc trang phục ngành khi tham dự cuộc họp. 

Đề nghị các thành phần được mời tham dự đúng thời gian, địa điểm để Hội 

nghị đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh 

(đến dự và đưa tin); 

- Lưu: VT, VP.KV(03). 
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Trần Văn Hải 
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