
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật,  

kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

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;  

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;  

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 84/TTr-SNV ngày 20 

tháng 02 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó 

Trưởng đoàn; 

4. Ông Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng đoàn; 

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên;  

6. Ông Hoàng Xuân Đồng, Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính, Văn 

phòng UBND tỉnh, thành viên; 

7. Ông Quách Văn Lý, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên; 

8. Bà Triệu Tố Uyên, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, thành viên; 

9. Ông Hoàng Quang Huy, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh, thành viên; 

10. Bà Vi Thị Kim Cúc, Chuyên viên Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên 

kiêm thư ký. 
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Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra có thể mời 

công chức, viên chức một số sở, ban, ngành tham gia Đoàn kiểm tra; các cơ 

quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin về hoạt 

động kiểm tra. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung kiểm 

tra theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm 

tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 . 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân 

công. Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình hoạt 

động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các cơ quan, 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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: HC-QT, TTPVHCC, TTTH-CB, BTCD; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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