
    UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:                   Kon Tum, ngày        tháng 4 năm 2020  
              
      

THÔNG BÁO 

V/v công khai các Kết luận thanh tra 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội, có 

hiệu lực thi hành ngày 01/7/2011; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;  

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ về 

quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, 

chống tham nhũng trên Cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin 

truyền thông của tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Kon Tum về việc thanh tra công tác tổ chức – cán bộ theo Quyết định số 

84/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; 

Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công khai Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr 

ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và các Kết luận thanh tra công 

tác nội vụ năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ; cụ thể như sau:  

1. Hình thức công khai 

Công khai toàn văn các Kết luận thanh tra trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ theo đường dẫn: http://snv.kontum.gov.vn/. 

2. Thời gian công khai: 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 06/4/2020. 

3. Các Kết luận thanh tra tổ chức công khai 

3.1. Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Kon Tum về việc thanh tra công tác tổ chức – cán bộ theo Quyết định số 

84/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; 

3.2. Kết luận thanh tra số 527/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Thông tin 

và Truyền thông; 

3.3. Kết luận thanh tra số 526/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại UBND huyện 

Đăk Tô; 

http://snv.kontum.gov.vn/
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3.4. Kết luận thanh tra số 525/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại UBND huyện 

Kon Rẫy; 

3.5. Kết luận thanh tra số 524/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Trường Cao 

đẳng Cộng đồng; 

3.6. Kết luận thanh tra số 523/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại UBND huyện 

Kon Plông; 

3.7. Kết luận thanh tra số 522/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; 

3.8. Kết luận thanh tra số 521/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

3.9. Kết luận thanh tra số 520/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Ban Quản lý – 

Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum; 

3.10. Kết luận thanh tra số 519/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Giáo dục và 

Đào tạo; 

3.11. Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại UBND huyện 

Đăk Glei; 

3.12. Kết luận thanh tra số 517/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Văn phòng 

UBND tỉnh; 

3.13. Kết luận thanh tra số 516/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Tài chính; 

3.14. Kết luận thanh tra số 561/KL-SNV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Y tế; 

3.15. Kết luận thanh tra số 562/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại UBND huyện 

Ia H’Drai. 

Giám đốc Sở Nội vụ thông báo để các cá nhân, tổ chức biết./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 
- GĐ, PGĐ Sở Nội vụ; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc SNV; 
- Chuyên viên CNTT-SNV (t/h); 
- Lưu VT,TTr(Hà-2). 

 GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

A Cường       
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