UBND TỈNH KON TUM
THANH TRA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /TB-TTr

Kon Tum, ngày 02 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh tại
cuộc họp giao ban Tuần thứ 22 năm 2019
Ngày 31/5/2019, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban
Tuần thứ 22 năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh thanh tra
(đ/c Việt bận công việc, đ/c Trạm tham dự họp Cụm Thi đua số I), Trưởng các
phòng chuyên môn và Lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh (đ/c Lầu, Vinh đi
công tác). Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tuần
và các ý kiến phát biểu, đồng chí Chánh Thanh tra kết luận một số nội dung như
sau:
1. Giao đồng chí Hưng, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra tại
Sở TN&MT chỉ đạo tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện
và đề nghị gia hạn thời gian báo cáo kết quả thanh tra.
2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện
nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.
3. Trưởng Phòng Giám sát phối hợp với Trưởng các Đoàn thanh tra cung
cấp hồ sở để Đoàn kiểm tra của BTVTU kiểm tra; tổng hợp, báo cáo số liệu các
kết luận thanh tra chưa được xử lý sau thanh tra theo yêu cầu.
4. Các đồng chí được giao tập huấn nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung để
triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.
5. Chánh Văn phòng phối hợp với Trưởng các phòng chuyên môn xây
dựng các quy định, quy chế theo đúng quy định, báo cáo những nội dung theo
CV số 1133/UBND-NCXDPL ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh theo nội dung
mà Chánh Thanh tra giao.
6. Từ nay trở đi giao việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm
tra; tổng hợp, sắp xếp, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về Phòng Thanh tra 1 và Phòng Thanh tra 2 phối
hợp thực hiện.
7. Thống nhất rút đồng chí Long và đồng chí Luân ra khỏi Đoàn Thanh tra
tại UBND huyện Kon Plông và UBND huyện IaH’Drai để về thực hiện nhiệm
vụ của Phòng Thanh tra 3;
8. Trưởng các Đoàn thanh tra sớm kết thúc cuộc thanh tra và tổ chức họp
Đoàn rút kinh nghiệm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục
đúng theo quy định, báo cáo đồng chí Chánh Thanh tra dự.

Thông báo để các đồng chí biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chánh Thanh tra;
- Các Phó Chánh thanh tra;
- Trưởng các phòng chuyên môn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, VP.
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