
UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

   Số:           /TTr-VP 

V/v báo cáo tình hình sử dụng 

công chức thanh tra và đăng 

ký dự thi nâng ngạch TTVC, 

TTVCC năm 2018 

               Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Thanh tra các sở, huyện, thành phố; 

-  Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. 

 

  Thực hiện Công văn số 824/TTCP-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2018 của 

Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và 

đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018, 

Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan thanh tra rà soát báo cáo tình hình sử 

dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính và 

Thanh tra viên cao cấp năm 2018 theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị 

định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 và Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2017/TT-BNV 

ngày 15 tháng 8 năm 2017, nội dung báo cáo (Theo biểu mẫu số 2, biểu mẫu số 

3 và biểu mẫu số 4 ban hành kèm theo Công văn số 824/TTCP-TCCB) gồm: 

1. Tình hình sử dụng công chức thanh tra, tính đến ngày 31/3/2018: 

- Danh sách trích ngang Lãnh đạo và quy hoạch chức danh Lãnh đạo 

thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành; 

- Tổng số công chức và người lao động được ký hợp đồng, trong đó: 

Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp,… 

2. Số đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2018: 

- Đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính; 

- Đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp. 

 Đề nghị Thanh tra các sở ngành, huyện, thành phố báo cáo và đăng ký 

nhu cầu dự thi nâng ngạch năm 2018 gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trước 

ngày 10/6/2018 để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Vụ Tổ 

chức Cán bộ - Thanh tra Chính Phủ đúng thời gian yêu cầu.  

Cần trao đổi thông tin liên hệ đồng chí Đào Thúy Vân, điện thoại 

02763.822158, DĐ: 0907 083388 

 Tài liệu và biểu mẫu được đăng tải trên mục “Đào tạo, bồi dưỡng” tại 

website Thanh tra tỉnh. 



Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn 

 Đề nghị các cơ quan thanh tra báo cáo sử dụng công chức thanh tra và 

đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch theo đầy đủ theo các biểu mẫu và đúng thời 

gian nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu VT.  

            (Vân) 

 

 

             CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 
 

    


		2018-06-01T03:34:59+0000
	Not specified
	Bkav eGov sign


		2018-06-01T04:07:17+0000
	Not specified
	Bkav eGov sign




