
     UỶ BAN NHÂN DÂN
          XÃ TÂN HỒNG

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

  Số: 30 /GM- UBND                       Tân Hồng, ngày 20 tháng  10  năm 2022

GIẤY MỜI

                  Kính gửi :   …………………………………………….. 

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra nhà nước huyện Bình Giang đối với UBND 

xã Tân Hồng về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tân Hồng trong việc thực 

hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 

nhũng; Việc quản lý, sử dụng ngân sách và quản lý đầu tư XDCB, xử lý vi phạm 

về đất đai của xã Tân Hồng.

Thanh tra huyện Bình Giang tổ chức buổi làm việc để công bố Quyết định số 

08/QĐ-TTr ngày 17 tháng 10 năm 2022 và triển khai kế hoạch thanh tra.

* Thời gian : Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

* Địa điểm : Phòng họp tầng II – UBND xã Tân Hồng.

* Thành phần :

Ở huyện mời: Chánh thanh tra huyện; Đoàn Thanh tra theo Quyết định.

Ở xã mời:  

- Ông Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Phó bí 

thư – Chủ tịch HĐND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Ông Kế toán ngân sách; Thủ quỹ; Địa chính xây dựng.

- Các Ông (bà) đại diện các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, tư vấn 

giám sát xây dựng công trình được thanh tra.

Nhận được Giấy mời đề nghị các Ông (bà) đến đúng giờ để buổi làm việc 

đạt kết quả./.

Nơi nhận :                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   
- Như thành phần;                                                                 CHỦ TỊCH
- Lưu VP.

                                                                          

                                                                                            Vũ Huy Cường
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