
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-SNgV Lạng Sơn, ngày       tháng 8  năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại  

và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND huyện Lộc Bình 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 

 

 Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/ 9/ 2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/03/2014 của Chính phủ ban 

hành về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 của Ủy 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 Quyết định số 120/QĐ-SNgV ngày 25/12/2022 của Giám đốc Sở 

Ngoại vụ về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại 

và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND huyện Lộc Bình. 

 - Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022. 

 - Thời gian tổ chức kiểm tra:  Dự kiến tuần 01, tháng 10 năm 2022 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Đoàn; 

2. Bà Đoàn Thị Hằng, Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ - Thành viên;  

3. Bà Bùi Thị Minh Phương, Trưởng phòng Quản lý Biên giới, Sở Ngoại vụ 

-Thành viên;  

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở 

Ngoại vụ  - Thành viên;  

5. Ông Vũ Bằng Giang, Viên chức Trung tâm TTDVĐ, Sở Ngoại vụ - Thư ký. 
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Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy 

định pháp luật về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ tại Ủy ban nhân 

dân huyện Lộc Bình. 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra và quy trình tiến hành cuộc kiểm 

tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 

các văn bản hướng dẫn liên quan. Giám đốc Sở Ngoại vụ giám sát, chỉ đạo các 

hoạt động của Đoàn Kiểm tra. 

 3. Căn cứ tình hình thực tế, Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, đề xuất 

kịp thời điều chỉnh thời gian, hình thức kiểm tra (nếu có) để Giám đốc Sở xem xét, 

quyết định. 

Điều 5. Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, các ông, bà 

có tên tại Điều 2 và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ Ngoại giao (Thanh tra Bộ) Báo cáo; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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