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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 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 57-CT/TU ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Tỉnh ủy về việc 

chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa 

bàn tỉnh;     

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;   

Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2060/TTr-SNV ngày 

11 tháng 7 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tỉnh Ninh Thuận (viết tắt là Tổ Kiểm tra), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ: Tổ trưởng; 

2. Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Tổ phó Thường trực; 

3. Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: Tổ phó; 

4. Ông Trần Đức Lực, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: Thành viên;  

5. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Trưởng phòng Văn xã - Ngoại vụ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành viên;  

6. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chuyên viên lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật thuộc 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thành viên;  

7. Ông Đoàn Đức Phượng, Thanh tra viên Văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh: 

Thành viên; 

8. Bà Nguyễn Hồng Nguyên, Chuyên viên Văn phòng Sở thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông: Thành viên; 



9. Bà Lê Vũ Như Ý, Chuyên viên thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên;    

10. Bà Trần Thị Thu, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ: Thành viên kiêm 

Thư ký. 

Điều 2. Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 

tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03 

tháng 9 năm 2014 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán 

bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 

07 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực 

hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

Hình thức kiểm tra: đột xuất, chuyên đề. 

Điều 3. Tổ Kiểm tra hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Nội vụ có trách 

nhiệm xây dựng Kế hoạch kiểm tra, bảo đảm về phương tiện, chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện kiểm tra. Trong 

quá trình thực thi công vụ, Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực Tổ Kiểm tra được sử 

dụng con dấu của Sở Nội vụ; Tổ phó Tổ Kiểm tra được sử dụng con dấu của 

Thanh tra Sở Nội vụ. Hàng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt 

động của Tổ Kiểm tra, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

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

này./. 
Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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