
UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr 
“V/v thông báo lịch 

 làm việc tại đơn vị” 

 Hà Nam, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng và UBND các xã: Thi 

Sơn, Đại Cương, Tượng Lĩnh, Đồng Hoá, Tân Sơn, Liên Sơn 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 18/QĐ-TTr ngày 09/02/2023 của Chánh 

Thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Kim 

Bảng và xác minh một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân; việc cấp giấy CNQSD đất và việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, 

Thanh tra tỉnh thông báo lịch làm việc tại đơn vị như sau: 

I. Thành phần: 

- Đoàn thanh tra theo Quyết định số 18/QĐ-TTr ngày 09/02/2023 của Chánh 

Thanh tra tỉnh Hà Nam; 

- Đơn vị được thanh tra: 

+ UBND huyện Kim Bảng: Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng và các phòng 

ban chuyên môn có liên quan (do UBND huyện thông báo). 

+ UBND các xã: Thi Sơn, Đại Cương, Tượng Lĩnh, Đồng Hoá, Tân Sơn,  

Liên Sơn (do UBND huyện thông báo). 

II. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2023. 

III. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của UBND huyện Kim Bảng. 

Đề nghị đơn vị: 

- Chuẩn bị báo cáo theo đề cương (gửi kèm văn bản này) và báo cáo tại buổi 

công bố quyết định thanh tra. 

- Sắp xếp, bố trí nơi làm việc và hồ sơ, chứng từ phục vụ cho việc thanh tra 

của đoàn tại đơn vị. Gửi file báo cáo cho đoàn theo địa chỉ email: 

nv1thanhtrahanam@gmail.com. 

Số điện thoại liên hệ với Đoàn thanh tra: 0936.814.841 - Đ/c Ninh Đức Luân 

(Phó trưởng đoàn)./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS. 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA  

 
 

 
 

Phạm Mạnh Hùng 
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