
 

 

  UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SNV             Kon Tum, ngày      tháng 3  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2027/SNV-KLTT 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra  

công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà 

 

 

Xét Báo cáo số 04/BC-TTr ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thanh tra Sở 

Nội vụ về việc báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra 

số 2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 

thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã hoàn thành xong việc thực 

hiện Kết luận thanh tra số 2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4, Điều 23 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh 

tra, Giám đốc Sở Nội vụ thông báo kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận 

thanh tra số 2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội 

vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. Giao 

Thanh tra Sở thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Báo đến Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Thanh tra Sở Nội vụ biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Đăk Hà; 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Thanh tra tỉnh (biết);  

- Lưu VT, TTr.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lân 
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