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TỈNI-I ỬY QUẢNG TRỊ
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢ NG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày ọ tháng 10 năm 2019

SỐÍ7&CV/UBKTTU
V/v báo cáo kết qua thực hiện, xử lý
sau kết luận các cuộc kiêm tra, giám sát
cua Ban Thường vụ Tinh uy, UBKT Tinh ù)

\ Ỵ ị . k ín h g ử i: Ban Thường vụ và ủ y^ ban Kiểm tra các huyện
uỷ,
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thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tinh ủy
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về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong

r phục, xử lý sau kết luận kiểm tra, giám sát của BTV, UBKT Tỉnh uỷ và những vụ

íyí&ệ>l&t' việc nối cộm trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.
- Căn cứ tình hình thực tế, Uy ban Kiêm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ
và UBKT các huyện uỷ, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả
thực hiện, khắc phục, xử lý sau kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ và UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra (báo cáo việc thực hiện, xứ lý cụ thê theo yêu
cầu cua lừng cuộc kiêm tra, giám sát) và gửi báo cáo về Tỉnh ủy (qua UBKT Tinh
uy) trước ngày 20/10/2019 đế tống họp báo cáo Đoàn kiểm tra UBKT Trung ương,
Đồng thời, chủ động chỉ đạo, thực hiện việc rà soát hồ sơ lưu trữ các đoàn
kiểm tra, giám sát của mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đế làm việc với Đoàn kiếm
tra khi có lịch thông báo của Đoàn.
- Mốc thời gian báo cáo: từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến ngày 30/9/2019.
ủ y ban Kiếm tra Tỉnh ủy yêu cầu ú y ban Kiếm tra các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy và các đảng ủy trực thuộc triễn khai thực hiện báo cáo nghiêm túc./.
Nơi nhân:
-

Như kính gửi.
Các đ/c T Trực UB,
Các phòng NV (để theo dõi, đôn dốc);
Lưu Văn phòng.

Bùi Phước Cân

