
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Số:        /UBND - DT 
V/v Đôn đốc thực hiện kết 

luận thanh tra số 758/KL-BDT 

ngày 30/10/2019 của Trưởng 

Ban Dân tộc Thanh Hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày     tháng 6  năm 2020 

 

 

 

                     Kính gửi: 

                                - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                                - Các Phòng: Thanh Tra; Nội Vụ; Tài Chính - Kế    

           Hoạch; Kinh Tế - Hạ Tầng; Dân Tộc; Kho bạc Như  Xuân.  

 

 Ngày 30/10/2019,  Ban Dân tộc tỉnhThanh Hóa ban hành kết luận thanh tra 

số 758/KL-BDT. UBND Huyện Như xuân có kế hoạch 169/KH-UBND ngày 

31/12/2019 v/v thực hiện kết luận thanh tra . 

   Ngày 5/6/2020 Ban Dân Tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có công văn 

355/BDT-TTr, về việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Trưởng Ban Dân 

tộc Thanh Hóa và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 

15/6/2020 về Ban Dân Tộc tỉnh ( Gửi kèm theo công văn này kết luận thanh tra và 

công văn đôn đốc số 355/BDT-TTr ) . 

  Chủ tịch UBND huyện Như Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

Thủ trưởng các phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện một số nội dung như 

sau: 

 1. Đối với UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra số 

758/KL-BDT ngày 30/10/2019 của Trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa.  

 2. Đối với các phòng chuyên môn khẩn trương chỉ đạo thực hiện theo Kế 

hoạch 169/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về 

việc thực hiện kết luận của Thanh tra Ban Dân Tộc. Theo dõi, đôn đốc, Kiểm điểm 

trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra. 

 Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 14/6/2020( Qua 

phòng Thanh tra) để báo cáo các nghành cấp tỉnh theo qui định. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các phòng chuyên môn 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên: T.hiện;                                                                                                             

- Chủ tịch,các PCT: C.đạo; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Lưu: VT.        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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