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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện công khai kết luận thanh tra   

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 của Nghị định số 

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thanh tra. 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 439/KL-BDT ngày 09/9/2022 của Trưởng 

Ban Dân tộc tỉnh kết luận thanh tra về việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

dân tộc tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện 

việc công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Đình Lập với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.  

- Đoàn thanh tra Ban Dân tộc tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập. 

+ Đề nghị UBND huyện mời giúp: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên 

môn có liên quan của huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được UBND 

huyện giao làm chủ đầu tư; đại diện lãnh đạo UBND các xã nơi có đối tượng được 

thụ hưởng chính sách dân tộc theo nội dung thanh tra. 

2. Nội dung 

Công bố tại cuộc họp Kết luận thanh tra số 439/KL-BDT ngày 09/9/2022 của 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kết luận thanh tra về việc tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách dân tộc tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 09 giờ 30 phút, ngày 30/9/2022 (thứ sáu). 

4. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Đình Lập. 

Ban Dân tộc tỉnh thông báo tới UBND huyện Đình Lập chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan biết thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh; 

- Phòng LĐ,TB,XH - Dân tộc huyện Đình Lập; 

- Các thành viên đoàn thanh tra; 
- Lưu: VT, HS ĐTTr. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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