ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AYUN PA
Số: 28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/GM-UBND

Ayun Pa, ngày 20 tháng 7 năm 2022

GIẤY MỜI
V/v dự công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh
về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND thị xã Ayun Pa
Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTr ngày 12/7/2022 của Thanh tra tỉnh Gia
Lai về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND thị xã Ayun Pa .
Ủy ban nhân dân thị xã kính mời các đồng chí tham dự buổi công bố Quyết
định thanh tra của Đoàn thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí
tại UBND thị xã Ayun Pa, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời tham dự: Kính mời:
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã;
- Đồng chí Chánh Thanh tra thị xã;
- Đại diện Lãnh đạo và Kế toán các cơ quan, đơn vị: Văn phòng
HĐND&UBND thị xã; Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã; Phòng Kinh tế thị xã;
Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã;
Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; Phòng Nội vụ thị xã; Ban QLDA ĐTXD thị
xã; Trung tâm Văn hóa TT&TT thị xã; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã;
UBND 08 xã, phường.
- Hiệu trưởng và Kế toán các trường: Tiểu học Nay Der, Tiểu học Chu Văn
An; Tiểu học Bùi Thị Xuân; Tiểu học Võ Thị Sáu; Tiểu học Nguyễn Trãi; THCS Lê
Lợi; THCS PT Dân tộc Nội trú; THCS Nguyễn Viết Xuân; TH-THCS Lê Văn Tám;
THCS Nguyễn Huệ; THCS Trần Hưng Đạo, THCS Phạm Hồng Thái.
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2022.
- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND thị xã.
3. Phân công nhiệm vụ:
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
phường tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo phục vụ công tác thanh tra để UBND
thị xã xem xét, gửi cho Đoàn Thanh tra. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung, báo cáo
tóm tắt và tài liệu phục vụ Đoàn Thanh tra.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ tất cả
các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến nội dung thanh tra để bàn giao cho Đoàn
Thanh tra tại buổi công bố quyết định thanh tra.

- Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã gửi Giấy mời này đến các đơn vị
trường học thuộc đối tượng thanh tra.
Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp công việc
tham dự họp theo đúng thành phần, thời gian được mời./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- Thanh Tra tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, NC.
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