
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

THANH TRA TỈNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTr  Hà Nam, ngày          tháng   11    năm 2020 

V/v: không tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm  

Ngày truyền thốngThanh tra Việt Nam 

 
 

Kính gửi: - Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

 - Thanh tra các Sở ngành, huyện, thị xã, thành phố 
 

Thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ 

quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận các hình thức 

khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; 

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày 

thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; căn 

cứ Văn bản số 1999/TTCP-KHTH ngày 10/11/2021 của Thanh tra Chính phủ về 

việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và 

trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thanh tra tỉnh trân 

trọng thông báo: 

1. Thanh tra tỉnh không tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống 

Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2021), không tổ chức đón tiếp khách, 

không nhận hoa chúc mừng. 

2. Thanh tra các Sở ngành, huyện, thị xã, thành phố chỉ tổ chức gặp mặt nội 

bộ (nếu có); song cần đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. 

Thanh tra tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp công tác của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian 

qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thanh tra của tỉnh hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ công tác được giao và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, 

chỉ đạo, phối hợp công tác của các đồng chí trong thời gian tới. 

Thanh tra tỉnh xin trân trọng kính báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Lê Minh Đức 
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