
UBND TỈNH LÀO CAI 
THANH TRA TỈNH 

 
Số:       /TT-VP 

V/v bổ nhiệm, miễn nhiệm 
TTV, TTVC năm 2022 

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

 
     Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Giám đốc sở, ban, ngành; 
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011; Nghị định số 

92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 
16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về 
Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị (như kính gửi) lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên, 
Thanh tra viên chính năm 2022, như sau: 

1. Đối với hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra 

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra của Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị (có nêu nhận xét quá trình công tác của công chức); Đơn xin 

chuyển ngạch công chức (theo mẫu quy định); Phiếu Thanh tra viên (theo mẫu 
quy định); Bản khai kết quả công tác thanh tra đề nghị xét bổ nhiệm Thanh tra 

viên hoặc Thanh tra viên chính (theo mẫu quy định); Sơ yếu lý lịch theo quy 
định có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức; Bản sao các 
văn bằng chứng chỉ có công chứng (bằng đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, 

quản lý nhà nước, nghiệp vụ thanh tra…). 

- Bản sao Quyết định tuyển dụng công chức; Quyết định hoàn thành chế 

độ tập sự và bổ nhiệm ngạch công chức; các Quyết định tiếp nhận, phân công về 
ngành Thanh tra được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Quyết định nâng 
lương gần nhất. 

2. Đối với công chức đã được bổ nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra viên 
chính mà đến nay đã chuyển công tác thì cung cấp họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, chức vụ hiện nay, thời gian bổ nhiệm, số Thẻ Thanh tra và Thẻ Thanh tra. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ đựng trong bì hồ sơ và gửi trực tiếp về Văn phòng 
Thanh tra tỉnh qua ông Trần Văn Hải trước ngày 31/7/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Thanh tra sở, ban, ngành; 
- Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH THANH TRA 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thành Sinh 
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