
UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-TTr               Tây Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

 

GIẤY MỜI  
 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh 

tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2019 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong 

việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2019.  

1. Thành phần dự họp, kính mời 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, chủ trì hội nghị; 

- Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;  

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố; 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 

2019 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp (tầng 3) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, 

số 135, đường Trần Hưng Đạo, Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

3. Nội dung  

Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu Báo cáo kết quả công tác quý I và 

phương hướng quý II/2019, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu các nội dung sau: 

- Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, những 

khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất; 

- Trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng kết luận thanh tra hành chính; 

- Công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

- Công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-

CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính 

phủ;  

- Công tác xây dựng ngành; 

* Các cơ quan thanh tra, các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội 

dung phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần tập trung các nội dung nêu trên. 

Đề nghị các cơ quan thanh tra cử công chức dự họp đúng thành phần, thời gian 

và chuẩn bị nội dung phát biểu./. 

 
Nơi nhận:   
- Như thành phần mời;  

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS.  
              (M.An) 

CHÁNH THANH TRA 
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