
UBND TỈNH TÂY NINH 

 THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số:           /TTr-VP 
V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi  

             dưỡng năm 2022                  

  Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

  

                  Kính gửi:  

                                - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

                                - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

                                - Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 326/TCBTT-ĐT ngày 09/7/2020 của Trường 

Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

Thanh tra tỉnh thông báo đến các sở, ngành tỉnh; UBND huyện, thành 

phố; Thanh tra các sở, huyện, thành phố đăng ký nhu cầu bồi dưỡng theo các 

đối tượng chiêu sinh tại Công văn số 326/TCBTT-ĐT ngày 09/7/2021 của 

Trường Cán bộ Thanh tra (theo Mẫu 1b, kèm theo Công văn số 326/TCBTT-

ĐT). 

Giao Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố tham mưu lãnh đạo sở, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng 

nghiệp vụ, kỹ năng theo đúng đối tượng chiêu sinh. 

Đề nghị các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất 

ngày 30/7/2021 để Văn phòng Thanh tra tỉnh tổng hợp tham mưu gửi Trường 

Cán bộ Thanh tra theo quy định. 

 (Cần biết thêm thông tin liên hệ bà Trịnh Thị Minh Tâm, số điện thoại 

02763.822158 hoặc qua địa chỉ email: ttmtam@tayninh.gov.vn hoặc xem trên 

mục “Đào tạo, bồi dưỡng” tại website Thanh tra tỉnh, địa chỉ: 

http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn ) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Trang Web Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 
            (Tâm) 

 

       CHÁNH THANH TRA 
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