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DANG CONG SAN VIT NAM
Lao C'ai, ngày 13 tháng 9 nãm 2019

So 945 - CV/UBKTTU
V/v tham gia .j kié'n sith di, b sung
quy trInh kiém tra, giám sat

KInh gzi: - Các dông chI Uy viên UBKT Tinh üy khóa XV,
- UBKT cc Huyên üy, Thành üy, Dâng üy tnrc thuoc Thh üy,
- Các phông nghip vii CG quan UBKT Tinhüy.
Thirc hin các quy dnh cüa Trung i.rong ye cong tác kiêmtra, giám sat và thi
hành k' 1ut dãng. UBKT Tinh iy sira dôi, bô sung Quy djnh sO 77-QD/UBKTTU,
ngày 16/11/20 16 cCia UBKT Tinh üy ye Quy trInh tiên hành nghip vi cong tác kiêm
tra, giám sat và thi hành k' 1utt trong Dáng dUng cho f.y ban kiêm tra các cap trong
Dàng b tinh Lao Cai theo Quyêt djnh so 359-QD/IJBKTTW, ngày 09/1 1/2016 cUa
UBKT Trung t.ro'ng ban hành "He thông rnâu van bàn nghip vu ye cOng tác ldêm tra,
giám sat và thi hành k 1ut dãng"; Quyêt dfrih 668-QDIUBKTTW, ngày 01/12/2017
cUa TJBKT Trung trang ye ban hành bô sung mt so rnau van ban nghip vi ye cong
tác kiêm tra, giám sat và thi hành k' 1u.t dáng; Quyêt dinh sO 684-QDTUBKTTW,
ngãy 03/01/2018 ci:ia UBKT Trung ucmg ye ban hành Quy trinh tiên hành cOng tác
kiCm tra, giám sat và thi hành k' 1ut Dàng cüa IJBKT Trung trcrng; Quy djnh sO 02QDi/EJBKTTW, ngày 11/5/20 18 cUa LJy ban Kiêm tra Trung uong ban hành quy djnh ye
So nhât k,2 Doàn kiem tra.
Uy ban Kiêm tra Tinh Uy kInh gi:ri các dng chI dir tháo sra dôi, b sung Quy
djnh sO 77-QD/UBKTTU, ngày 16/11/20 16 (File quy trinh si:ra dôi sradôi, bô sung
Quy dinh sO 77-QD/UBKTTU, ngày 16/11/20 16 dugc dang tài trên cOng thông tin
din tU UBKT Tinh Ciy tai dja chi uybankieintra.laocai.org.vn ti m1ic van bàn chi
do diêu hành).
D thu.n lcii cho cong tác tiêp thu ' kiên dóng gop, d nghj các dng chI tham gia
kiên bang van bàn trInh theo hInh thirc: Nêu rO tham gia ti trang bao nhiêu, thuc quy
trInh nào cUa dr tháo? Nêu rO can c1r vào quy djnh nào dê thrc hin vic sira dOi?
Van bàn tham gia kiên gi:ri v Thuà'ng trirc tJBKT Tinh üy (qua Van phàng IJBKT
TinhUy) trixc ngày 28/9/2019 dê tOng hcip.
D nghj cac dtng chI quan tam thirc hin./.
Noi nhân:
- NhLr kInh gri,
- TT UBKT TU (B/c),
-LisuVT.
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