
UBND TỈNH HÀ NAM 

THANH TRA TỈNH 
  

Số:           /TTr-NV4 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày          tháng          năm 2023 
V/v đôn đốc báo cáo kết quả, 

tiến độ thực hiện Kết luận số 

2211/KL-TTCP của TTCP và 

Kế hoạch số 152/KH-UBND 

của UBND tỉnh 

  

 

 

 

                       Kính gửi:  

   - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

     
 

  

Thực hiện Văn bản số 396/VPUB-TCDNC ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh 

vv báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2211/KL-TTCP ngày 

12/12/2022 của Thanh tra Chính phủ; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc các đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/02/2023; tuy nhiên đến 

nay còn một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã chưa gửi báo cáo 

về Thanh tra tỉnh (có danh sách các đơn vị đã gửi báo cáo kèm theo). Để đảm 

bảo tiến độ, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện khẩn 

trương xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kết luận 

thanh tra số 2211/KL-TTCP ngày 12/12/2022 của Thanh tra Chính phủ và Kế 

hoạch số 152/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, gửi về Thanh tra 

tỉnh qua phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra  (phòng Nghiệp vụ 4) 

để Thanh tra tỉnh tiếp tục tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh.  

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện./.  

(Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mùi -  ĐT: 0948882648) 

 

 Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT, NV4.                          
                                                                                                                                                          
 

 KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng 
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