
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày        tháng 8 năm 2020 
 

V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng 

         do Thanh tra tỉnh tổ chức 

 

Kính gửi: 

- Huyện ủy Cao Lộc; 

- Các Ban đảng Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân huyện; 

- Các cơ quan: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và 

Đào tạo;  

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 283/TTr-VP ngày 25/8/2020 của Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn về việc đăng ký cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng.  

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác hòa giải tranh chấp đất đai. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký, lập danh sách cán bộ, công 

chức tham gia tập huấn gửi về Thanh tra huyện tổng hợp trước 29/8/2020.  

1. Thành phần tham gia bồi dưỡng:   

- Cấp huyện: Thường trực Huyện ủy; Các Ban đảng Huyện ủy; Lãnh đạo 

UBND; Lãnh đạo, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân  huyện; Các 

cơ quan: Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài nguyên - Môi trường, 

Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Công chức Ban Tiếp công dân huyện. 

- Cấp xã: Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp (Đô thị) - Xây dựng và Môi trường, Tư pháp; Công chức được giao 

nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư.  

2. Thời gian: 01 ngày, Thanh tra tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9/2020 

(sẽ có giấy mời cụ thể sau). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện và phòng họp trực tuyến  

UBND các xã, thị trấn. 

UBND huyện giao Thanh tra huyện tổng hợp danh sách gửi Thanh tra tỉnh 

trước ngày 01/9/2020./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức đăng ký lớp bồi dưỡng do Thanh tra tỉnh tổ chức 
(Kèm theo Công văn số         /UBND-NV ngày         tháng 8 năm 2020 của UBND huyện) 

 

Số TT Họ và tên Chức vụ/chức danh Cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A ….. Thanh tra huyện  

2 …. ….. …….  
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