
 

 

 
    

THÔNG BÁO 
Về việc phân công Phó Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp điều hành 

hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 3 
 

 

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 Quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây 

Ninh; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 Sửa đổi, bổ 

sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Thanh 

tra tỉnh; 

Tại cuộc họp giao ban Ban lãnh đạo với Trưởng phó các phòng ngày 

03/02/2020 đã thống nhất: 

1. Phân công ông Trần Xuân Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, trực tiếp điều 

hành hoạt động của Phòng Thanh tra về phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm 

tra và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 3). 

2. Phòng Nghiệp vụ 3 có trách nhiệm chịu sự điều hành, quản lý, phân công của 

ông Trần Xuân Long cho đến khi có Trưởng phòng. 

Thanh tra tỉnh thông báo đến các phòng chuyên môn thực hiện; quý cơ quan, đơn 

vị có liên quan biết để tiện liên hệ công tác./. 
 

Nơi nhận                                                             CHÁNH THANH TRA 
- UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thanh tra sở, huyện, thành phố; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; 

- Cổng thông tin Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 
            (Tâm) 

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

THANH TRA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-TTr          Tây Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2020 
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