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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 402/KL-SNV ngày 04/7/2022 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa 

 
 

 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 402/KL-SNV ngày 04/7/2022 của Giám đốc 

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc Thanh tra việc tuyển dụng đặc biệt công chức 

cấp xã; bố trí, sắp xếp CB,CC cấp xã khi thực hiện Đề án “Bố trí công an chính 

quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Đề án 

“Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa của UBND huyện 

Như Thanh. Chủ tịch UBND huyện Như Thanh thông báo niêm yết kết luận thanh 

tra như sau:  

 

 1. Thời gian, địa điểm niêm yết kết luận thanh tra: 

 - Thời gian: Niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 402/KL-SNV ngày 

04/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa trong 15 ngày liên tục kể từ 

ngày 08/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022. 

 - Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của UBND huyện Như Thanh. 

 2. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện niêm yết công khai Kết 

luận thanh tra số 402/KL-SNV ngày 04/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa; Thanh tra huyện theo dõi việc thực hiện thông báo này./.  

   
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

                                    

     CHỦ TỊCH 

      
 

 
  

                             

    

                           Đặng Tiến Dũng 
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