
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:617 /UBND-VP 

V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây 

dựng  báo cáo sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 33 - CT/TW và  

Chỉ thị số 35-CT/TW 

        Đình Lập, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 
   

  Kính gửi:   - Thanh tra huyện; 

  - Phòng Nội vụ huyện. 

 

Thực hiện Công văn 983-CV/HU ngày 12/6/2019 của Huyện ủy Đình Lập 

về việc xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 

03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê 

khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 26/5/2014 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị 

liên tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW 

ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo để cương và phụ lục gửi kèm). 

 UBND huyện đề nghị Thanh tra huyện quan tâm triển khai thực hiện, 

gửi dự thảo báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

chậm nhất ngày 23/6/2019./. 
ơ                                                                               

                                          TL. CHỦ TỊCH 

 Nơi nhận;                                                   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như kính gửi;                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, các PCT UBND huyện;  eoffiec 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                                Trần Huy Hoàn 
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