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SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3406 /QĐ - SNV

Bắc Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập,
các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG
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;
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Bắc
Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Công văn số 1937 - CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bắc Giang về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không
uống rượu, bia; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ;
Căn cứ Kế hoạch số 310/HK-SNV ngày 17/12/2020 của Sở Nội vụ về việc tiếp tục
triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Tổ Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; gồm
các ông, bà có tên sau:
1. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở - Tổ Trưởng;
2. Ông Trần Văn Đông, Phó Giám đốc Sở - Tổ phó;
3. Ông Đặng Quang Sơn, Chánh Thanh tra Sở - Thành viên;
4. Bà Vũ Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng CCHC - Thành viên;
5. Ông Ngô Duy Sang, Phó Trưởng Phòng XDCQ&CTTN - Thành viên;
6. Bà Ngụy Thị Mai, Phó Chánh Thanh tra Sở - Thành viên;
7. Ông Dương Ngọc Điệp, Thanh tra viên - Thành viên;

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra
1. Kiểm tra thường xuyên và đột xuất trong năm 2021 về việc chấp hành
kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động; đồng thời thực hiện thẩm quyền của Sở Nội vụ theo yêu cầu của Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1937-CV/TU ngày

29/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày
08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Định kỳ, đột xuất báo cáo Giám đốc Sở để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra và xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi
phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
3. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ kiểm tra do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết
định số 688/QĐ-SNV ngày 04/6/2020; Quyết định số 2941/QĐ-SNV ngày
09/11/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng, Ban, Chi cục thuộc
và trực thuộc Sở Nội vụ; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị, cá
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Lưu: VT, TTS.

GIÁM ĐỐC

Bản điện tử:

- CT.UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, CQ, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các CQ, ĐV, DN Trung ương trên địa bàn;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Như điều 3;
- Website: sonoivu.bacgiang.gov.vn.
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