
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:         /TB-UBND                                 Đăk Hà, ngày      tháng     năm  

 
THÔNG BÁO  

Về việc tạm hoãn tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong  

việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ xử lý và ra Quyết định xử phạt  

vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà   
 

 

 

Ngày 05/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 177/TB-

UBND về việc tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ xử lý và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch 

UBND thị trấn Đăk Hà. Trong đó thông báo thời gian tổ chức họp kiểm điểm vào lúc 13 

giờ 30 phút, ngày 08/9/2022. 

Tuy nhiên, do có một số công việc đột xuất nên Ủy ban nhân dân huyện thông báo 

tạm hoãn tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu thực 

hiện nhiệm vụ xử lý và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND 

thị trấn Đăk Hà đến khi có Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện; 

đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà thông báo đến toàn thể cán bộ, 

công chức thị trấn Đăk Hà có liên quan biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                     TL. CHỦ TỊCH  

- UBND thị trấn Đăk Hà;                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG  
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ;  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Tư pháp; 

- Bà Đỗ Thị Minh Hoan, PCT UBND xã Đăk Mar; 

- Lưu VT.                                                          
 

        Nguyễn Văn An 
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