
  UBND TỈNH TÂY NINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    THANH TRA TỈNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                     
 

          Số:          /GM-VP               Tây Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện Công văn số 1162/TTCP-VP ngày 12/7/2019 của Thanh tra 

Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra. 

 Thanh tra tỉnh trân trọng kính mời tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công 

tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của 

ngành Thanh tra, cụ thể như sau: 

I. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo các phòng Thanh tra tỉnh; 

- Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Chánh Thanh tra các huyện, thành phố; 

- Chánh Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào 

tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế. 

- Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh. 

II. Thời gian, địa điểm   

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút,  ngày 18/7/2019 (thứ Năm). 

2. Địa điểm:  VNPT Tây Ninh, số 1, đường Phạm Công Khiêm, Khu phố 1, 

Phường 3, thành phố Tây Ninh.  

Có tài liệu Hội nghị gửi kèm, đề nghị các đồng chí nghiên cứu. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, đến dự đầy đủ, đúng thành phần để 

Hội nghị đạt kết quả./.                                                                                                           

   (Công chức ngành thanh tra mặc trang phục ngành)   

                                    CHÁNH THANH TRA       

Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 
                    (M.An)  
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