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S 1069- CV/UBKTTU

BANG CONG SAN VIT NAM
Lao C'ai, ngày 11 tháng 02 nàm 2020

V/v dáng /g nhu edu bdi dwöng
nghip vy kiêm tra nám 2020

KInh gi. - Thu&ng trirc Thnhüy, Th üy, các Huyn üy, Dãng üy 1rirc thuc Tinhüy.
- UBKT Thànhüy, N 'Ciy, các Huyn ñy, Dãng üy trirc thuc Tinhüy.
- Các phông nghip vii co quan UBKT Tinhüy.
Can cir Cong vàns 5225-CV/UBKTTW, ngày 05/02/2020 cüa 1.Jy ban
Kiêm tra Trung uang ye vic dng k nhu câu bôi dung nghIp V1 kiêm tra
näm 2020.
Uy ban Kim tra Tinh üy d nghj Th.thng trirc, UBKT Thành üy, Thj üy,
các Huyn üy, Dàng iXy trirc thuc Tinh üy, các phông nghip vi co quan UBKT
Tinh üy tong hgp và dàng k nhu câu bôi ducng nghip v11 kiêm tra näm 2020
(co Cong van sO 5225-C V/UBKTTW, ngày 05/02/2020 cia Uy ban Kiêm tra
Trung uclng và mdu danh sách gzi kern theo).
Danh sách däng k gl'ri v UBKT Tinh Uy truâc ngày 18/02/2020, dông
thii giXi qua horn thu din ti:r: dtdang-tinhuy1aocai.gov.vn hoc dja chi
DAOTHIDANG/TULaoCai/DCS/VN@TtJLAOCAI trên Mng thông tin din
rng cüa Dãng.
D ngh các dng clii quan tam, trin khai./.
Ncii nhãn:
- Niur kInh glri,
- Ban To ch(rc TU (B/c),
- File Chü nhim (B/c),
- Các d/c Phó CN UBKT TU,
- Các die Uy viên UBKT TU,
- Cong TTDT UBKT TU,
-LiruVl.
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*

BANG CONG SAN VIET NAM
Ha Ni, rzgày 05 tháng 02 nám 2020

So 5225-CV/UBKTTW
V/v &ng kj uhu cu bi dithng
nghiêp vu kiém tra riàm 2020

.A

2 cbc

KInh gii: Uy ban kim tra các tinh üy, thành üy,
dáng üy trrc thuc Trung uang.

Thirc hin Quy ch lam vic cüa Uy ban Kim tra Trung uang khóa
XII, d chun bi k hoach bi duäng nghip vti nãm 2020, Uy ban Kim tra
Trung 1rong d ngh üy ban kim tra các tinh iy, thành 1iy, dáng fiy trirc
thuc Trung uang tng hçip và dang k nhu câu bi duo'ng nghip vu các
ngch kiêm tra dáng trong nãm 2020, c the nhu sau:
1. Dôi tu'çrng bôi du'&ng ngich kiêm tra viên cao

cap

Là can b, cOng chrc dang giU ngch kim tra viên cao cp ho.c can
b, cOng chirc cong tác tai üy ban kim tra cap tinh và tuang ducrng dang
giQ' ngch kim tra vién chInh (dã hpc xong Rrp bi duäng nghip vi ngach
kim tra viên chInh) dirge quy ho.ch giü các chrc vu có th b nhiém
ngch kiêm tra viên cao cp cüa Dáng nhi.rng chua thrgc bèi duong nghip
vi ngach kim tra viên cao cAp.
2. Dôi tirçrng bôi du'o'ng ngtch kiêm tra viên chInh
Là can b, cong chi'rc dang gifi ng.ch kim tra viên chInh cOng tác ti
cci quan üy ban kim tra cAp huyn và tuang thrcrng trô' len nhung chua
duçrc bôi duO'ng nghip vi ng.ch kim tra viên chInh.
3. Bi tirç'ng bM duo'ng ngtch klein tra viên
Là can b, cOng chirc lam cOng tác kim tra Dáng chuyên trách cAp
huyn và tuo'ng duang tri len nhung chua dugc bi duo'ng nghip vi
kim tra.
So lieu thông kê nhu c.0 bôi duöng "theo máu dInh kern,.) gli ye Uy ban
Kiêm tra Trung uang tru&c ngày 20/02/2020 (qua V Dào tçzo - Bôi thth'ng)
dng thè'i gfri qua hp thu din t1r: VuThiThanhVan@ubkttw trén Mng
thông tin din rng ca Dàng.

Trên ca sô s

lieu

dang k, Uy ban Kim tra Trung iang së triu t.p

hpc viên di v6i tlrng da phiiong, dan v d tham gia hpc các Rp bi duo'ng
nghip vi ngch kiêm tra näm 2020.
D nghi các dng chI quan tam thirc hin.
Noi nhân:
- Nhr trên,
- D/c ChÜ nhiêm (dê baa cáo),
- Die Phó Chi nhim IT (de b/c),
- Các dlc TVUB phi trách Vu DT-BD,
- Liru: VT,LT-CNIT, Vi DT-BD (3b).

T/L UY BAN KIEM TRA
VU IRUONG vç DAO T4O - BOT DUCNG

• ( LrY JJJ

N

Trân Quôc Hung

