
Kính gửi:  

          - Giám đốc các sở, ban ngành;  

                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Kiểm tra việc thực thi công vụ trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Nay Tổ Kiểm tra số 1324/QĐ-UBND thông báo đến các sở, ban ngành; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 

biết công tác kiểm tra việc thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   

Lịch làm việc và nội dung cụ thể đối với từng đơn vị, Tổ Kiểm tra số 

1324/QĐ-UBND sẽ có thông báo sau. 

(Gửi kèm Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh). 

Trân trọng! 

 Nơi nhận:                                                                TỔ TRƯỞNG                                                                                                  

- Như trên;                                                                          CHÁNH THANH TRA                                                   
- TKT 1324/QĐ-UBND; 

- Lưu: VT.           

                                                                            

                                                                        

                                                                         

                                                                             Phạm Văn Thuấn                                                       

                                                                          

                                                                                

                                                                                
 

 

 

   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

TỔ KIỂM TRA 1324/QĐ-UBND 

           

           Số:     /TKTr-T.Tr 
V/v kiểm tra việc thực thi công vụ 

trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

           Bình Phước, ngày 23 tháng 5 năm 2021 
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