
 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

THANH TRA TỈNH  

Số: 177/TTr-VP       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2021 
 

V/v góp ý Dự thảo Thông tƣ hƣớng dẫn vị 

trí việc làm công chức chuyên ngành 

Thanh tra và định mức biên chế công chức 

trong cơ quan thanh tra nhà nƣớc 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh tại 

Văn bản số 983/UBND-VP ngày 25/3/2021 về việc góp ý Dự thảo Thông tƣ 

hƣớng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên 

chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nƣớc. 

Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông 

tƣ nêu trên (Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử của 

Thanh tra tỉnh Hải Dương trong mục “Thông báo” tại địa chỉ 

http://thanhtra.haiduong.gov.vn). 

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Thông tƣ gửi 

về Thanh tra tỉnh (qua Văn phòng Thanh tra tỉnh), đồng thời gửi bản mềm theo 

địa chỉ hòm thƣ: nguyenvantung1983@haiduong.gov.vn trước ngày 31/3/2021 

để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                         
- Nhƣ trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  (Để báo cáo)                         

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;  

- Lƣu: VT, TH, CVP.                                                                                 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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