
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Văn Quan, ngày     tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

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

kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

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;  

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc Thưc̣ hiêṇ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt 

kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra của huyện thực hiện kiểm tra việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn năm 2021, gồm các thành viên sau: 

1. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện: Trưởng đoàn; 

2. Đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện: Phó Trường đoàn; 

3. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thành viên; 

4. Đại diện Lãnh đạo Thanh tra huyện: Thành viên; 

5. Đại diện Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện: Thành viên; 

6. Một chuyên viên phòng Nội vụ: Thành viên kiêm thư ký tổng hợp. 

Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn theo các nội dung quy định tại Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 

21/01/2021 của Ủy ban nhân huyện Văn Quan. 
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Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;                                (b/c) 

- TT HU, TT HĐND huyện;                          

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lương Mai Tú 

 

 

 


