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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra  

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 

 

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 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1310 /UBND-NC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về 
việc thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc kiểm tra  việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019;  

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNgV ngày 14/02/2019 của Sở Ngoại vụ 
tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 
2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính (gọi tắt là Tổ kiểm tra) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hà Lê Hữu, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Bà Đoàn Thị Hằng, Chánh văn phòng, Tổ viên, kiêm Thư ký; 

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra Sở, Tổ viên; 

4. Ông Phùng Anh Văn, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ, Tổ viên. 

Điều 2. Tổ kiểm tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, 
tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 
của công chức, viên chức lao động cơ quan theo Kế hoạch số 12/KH-SNgV ngày 



14/2/2019 về Thực hiện việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 của 
Sở Ngoại vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan do Giám đốc Sở giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 22/QĐ-SNgV ngày 27/7/2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Giám 
đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và các ông (bà) có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở (3); 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Hoàng Xuân Thuận 
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