
TINH UY LAO CAl 
..UYrBAN KIEM TRA 

* 

sS5 - CV/UBKTTU 

V/v triu lOp hc viên tham gia lop tOp 
huOn nghip vi cong tOc kiêm Ira, 

giám sOt nOm 2022 

DING CONG  SAN VIT NAM  

Lao ai, ngày OE tháng 8 nám 2022 

KInh gl'i: - Các dng chI Uy viên TJBKT Tinh üy; 
- Uy ban Kiêm tra các cap üy trirc thuc Tinhüy; 
- Các phông nghip vii thuc cci quan UBKT Tinhüy. 

Thirc hin Thirc hin chucing trInh Cong tác näm 2022 cüa UBKT Tinhiy; K 
hoach so 25-KHJUBK'ITU ngây 23/5/2022 cüa Uy ban Kiêm a Tinh üy Lao Cai ye 
vic bOi di.rong nghip vi cong tác kiêm tra, giám sat và thi hành k' 1ut cüa Dãng 
näm 2022. U' ban Kiêm tra Tinh uS' to chüc lap tp huân nghip V11 cong tác kiêm 
tra, giám sat và thi hành kS'  1ut trong Dâng nàm 2022 cho can b kiêm tra cap 
tinh, cap huyn và tuang drnmg cii the nhu sau: 

1. Ni dung: Bao gm 06 chuyên d: 

- Chuyên d 1: Mtt sé dim mai trong quy djnh v xü iS' kS' 1ut t chirc 
dáng, dàng viên vi pham; Dánh giá vic thrc hin Dê an 16 trong 6 théng dâu 
nãm, nhim vi 6 tháng cuôi nãm 2022. 

- Chuyên d 2: Cong tác kim tra, giám sat di vâi linh vrc phông, chng 
tham nhüng lang phi (theo De an 16 cña TinE üy). 

- Chuyên dê 3: COng tác kim tra, giám sat d& vói linh virc tàichInh, tài 
san tai  các co quan hành chinh, dan vj sir nghip. 

- Chuyên d 4: Cong tác kim tra, giám sat di vâi linh vrc quãn iS' dt dai, 
tài nguyen Va môi tru?ing. 

- Chuyên 5: Cong tác kiêm tra, giám sat d& vói linh virc xây dirng co bàn. 

- Chuyên d 6: Cong tác kim tra, giám sat dM vri lTnh vrc xay dmg Nông 
thôn mâi. 

Tài lieu tap hun: Sir diing tài Iiu do giàng viên biên soan (cac thin vj khai 
thác trên Cng 1/lông din tfr UBKT Tinh ày 4ii lija clii: 
uybankiemfra.laocai.org.vn, Myc van bàn clii dzo diéu hành). 



yênVãnPiiác 

2. Thôi gian: 02 ngày (1849/8/2022), khai mac  vào h& Th30, ngày 18/8/2022 
(theo chutrng trInh gui kern theo). 

3. Dôi turqng hçc viên 

- Các ctng chI UST viên UBKT Tinh u khóa XVI; 

- Các dng chI kim tra viên chinh, kim tra viên, chuyên viên ca 
quan UBKT Tinh ui'; 

- Các c1ng chI chü nhim, phó chü nhim, üy viên (k cã Ciy viên 
kiêm chüc), can b chuyên trách Cci quan UBKT các huyn üy, thành Uy, 
thj üy, dãng üy trrc thuc Tinh ñy. 

(Các thin vj dáng kj so 1wrng h9c viên tham gia lop t?Ip huin lheo 
mu gá'i kèin ye UBKT Tinh áy tru'Oc ngày 15/8/2022). 

4. Dja dim: Hi tnxing Tâng 5 So Kê hoach - Du tu tinh Lao Cai (phixng 
Nam Cithng, thành phô Lao Cai). 

5. Vch d ló'p tp hun: Thrc hin theo quy djnh hin hnh 

D nghj Uy ban'Kim tra các cp üy tr1rc thucbáo cáo c.p üy, b tn 
thOi gian tham gia lOp tp huân day dü, dung thánh phân./. 

Nciinhân: 
- Lânh do UBKT TU, 
- Nhu kmnh gth, 
- Cacphông nghip vii (don doe tLh, -- 
-.LuuVT. 



t11 UYLAO'CAI DANG CONG SAN VIET  NAM 
BAN K1EMt 

!E * CHUQNGTRINH 
I du*ng nghip vii kim tra, giám sat cho can b kim tra tinh, 

cp huyn và tu0ng throng näm 2022 

Thôi gian: Tfr 7h30p ngày 18/8 dIn 17h ngày 19/8/2022 
Da diem: Hói frlcàng Tciig 5 S& Ké' hoach - Di, tic tin/i Lao Ccii 1'phzthng Narn Citàng, than/i ph6 Lao Cai 

Stt Tho'i gian Nôi dung Thçrc hin 

Ngày 18/8/2022 

Bui sang: 

7h30p - 8h Khai mc ló'p tp hun Lãnh dao  UBKT Tinh u 

8h15-1 lb 

Chuyên d 1: Môt so diem mâi 

g chI Nguyn Vn 
Phc, Uy viên B, Chñ 

nhim UBKT Tinh ày 

trong quy dnh v xr 1' k' 1ut th 
chc dãng, dàng viên vi phm; 

Dánh giá vic thc hin D an 16 
trong 6 tháng dr näm, nIiim vu 6 

tháng cui nàm 2022 

Buôi chiêu: 

13h30 - 14h45 

Chuyên 2: Cong tác kiêm tra, 
Dng chi Vu Van Birth, 

Phó Trithng Ban Ni chmnh 
Tinhiy 

giam sat di vài lTnh vçrc phông, 
chng tharn nhüng lang phi (theo 

Dán16cfiaTinhiy) 

1 5h - 1 7h 

Chuvên dê 3: Cong tác kim tra, 
Dng cM Nguyn Thi Thu 
Lan, Chánh thanh tra S& 

Tài chInh tinE Lao Cai 

giám sat di vi linh 
tài san tai  các Ca quan hành chInh, 

&m vj sir nghip 

Ngày 1918/2022 

Bui sang: 

7h30-9h15 
Chuvên d 4: COng tác kim tra, 

Dng chi Phm BInE MinE, 
Phó Giám dc So tài 

nguyen & Môi tnthng tinh 
Lao Cai 

giám sat dOi vâi 1mb vrc quân 
dt dai, tài nguyen và môi trLrng 
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Stt Thbi gian Ni dung Thirc hin 

2 

9h30-11h15 
Chuyên dê 5: Cong tác ki&rn tra, F)ng chi Trãn Vn Mirth, 

Phó Chánh thanh tra S 
GTVT-XD tirth Lao Cai 

giám sat dOi vói linh vçrc xây dimg 
CG bàn 

BuOi chiu: 

13h3 0 - 1 5h 
Chuyên dé 6: Cong tác kim tra, 

Ding chI Nguyn Trung 
Kiên, Phó Chánh Van 

phông chuyên trách Van 
phông Diu phM NTM 

tinE Lao Cai 

giárn sat di vói lTnh virc xây dmg 
Nông thOn mi 

15h15-16h 
Giài dáp thc mc nhü'ng nôi dung, 

yeu cau cua hoc vien. 
Cacdongchigiangvien 

16h-16h30 Be mac lop t.p hun LanE dao TJBKT TinE u' 
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T!NH UY LAO CAl 
UY BAN KIEM TRA 

T4LPHUAN 
NGHTP VIJ CONG TAC KIEM TRA, GIAM SAT 

NAM 2022 

Lao Cai, ngày 18- 19 tháng 8 nãm 2022 



DON V DANG CONG SAN VIT NAM 

DANH SACH 

HQC VIEN LOP TP HUAN NAM 2022 

Stt HQ ten Ch(rc vu Ghi chü 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Page 1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

