
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính năm 2022 

 

                                      Kính gửi:  

                                                      - Sở Nội vụ; 

                                                      - Thanh tra tỉnh; 

                                                      - Sở Tư pháp; 

                                                      - Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh 

về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Quyết định số 370/QĐ-

UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022;  

Văn phòng UBND tỉnh (Đoàn kiểm tra số 02) thông báo đến các cơ quan 

chương trình kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính trong tháng 7/2022 như sau: 

- Đơn vị kiểm tra: Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian kiểm tra: dự kiến tháng 7/2022 (thời gian chính thức sẽ thông 

báo sau). 

Để tiến hành thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị các cơ quan cung cấp thông tin Lãnh đạo, công chức tham gia Đoàn kiểm tra 

số 02 theo thành phần tại Quyết định số 370/QĐ-UBND (gồm: họ và tên, chức 

vụ, đơn vị công tác; số điện thoại liên lạc). 

Văn bản của các cơ quan gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

30/6/2022 để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV;   

- Lưu: VT, THNC (LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Xuân Đồng 

 


		2022-06-26T17:19:58+0700
	Hoàng Xuân Đồng


		2022-06-28T08:30:06+0700


		2022-06-28T08:30:06+0700


		2022-06-28T08:30:06+0700




