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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính   
tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2018 
  

   CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số 
việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;  

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Kế hoạch số 56/KH-
UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 121/TTr-SNV ngày     
30 tháng 3 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện kiểm tra việc chấp hành 
kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 
UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2018, gồm 
các thành viên sau: 

1. Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn; 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn; 

3. Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp, thành viên; 

4. Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên; 

5. Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên kiêm thư ký; 

Tham gia Đoàn kiểm tra gồm có 01 công chức của Sở Nội vụ, Văn phòng 
UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp; phóng viên Báo Lạng Sơn và Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh. 
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Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 
kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn 
vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, 
thị trấn theo các nội dung quy định tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/3/2018 
của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018. 

Thời gian, địa điểm kiểm tra cụ thể: Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo sau. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Tỉnh uỷ;                          
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, ĐV trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các huyện, thành ủy; 
- PCVP UBND tỉnh, 
Các Phòng CV, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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