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GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện Công văn số 2337/TTCP-VP ngày 30/12/2022 của Thanh tra 

Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ năm 2023 của ngành Thanh tra.  

Thanh tra tỉnh kính mời họp trực tuyến với thành phần, địa điểm, thời gian 

và nội dung sau: 

* Thành phần tham dự 

- Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chánh Thanh tra; các Phó Chánh Thanh tra; các Trưởng, phó phòng Thanh 

tra tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh. 

- Chánh Thanh tra các sở, ngành: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Lao 

động, thương binh và xã hội; Công thương; Y tế; Giao thông vận tải; Xây dựng; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; 

Nội vụ. 

- Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết. 

* Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ, ngày 06/01/2023 (thứ sáu) 

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 5 Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Rất mong các đại biểu tham dự Hội nghị đi đúng thành phần và thời gian như 

trên (đề nghị các đại biểu ngành Thanh tra tham dự mặc trang phục ngành, tài liệu 

phục vụ Hội nghị được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh 

(đến dự và đưa tin); 

- Lưu: VT, VP.KV(03). 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 

 

KHẨN 
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