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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ  

tại các xã, thị trấn trong năm 2021 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

bộ, công chức năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức năm 2019;  

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức,  viên chức trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà 

nước, kiểm toán viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh 

về trách nhiệm người đứng đầu; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 

19/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến 

sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 về 

kiểm tra công vụ năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tại UBND các xã, thị trấn trong 

năm 2021, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Lê Thị Phương Thủy, Trưởng phòng Nội vụ     - Trưởng đoàn; 

2. Ông Phạm Kim Trung, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Phó Trưởng đoàn; 



3. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Phó Trưởng đoàn; 

4. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên; 

5. Bà Phan Thị Thương, Phó Giám đốc Trung tâm HCC        - Thành viên; 

6. Ông Thân Văn Quý, Chuyên viên phòng TN và MT          - Thành viên; 

7. Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên phòng Tư pháp      - Thành viên; 

8. Bà Lê Thị Nga, Chuyên viên phòng Nội vụ        - Thành viên; 

9. Ông Trịnh Quang Vượng, Chuyên viên phòng Nội vụ       - Thành viên; 

10. Bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên phòng Nội vụ - Thành viên 

kiêm thư ký. 

Điều 2. Đoàn Kiểm tra công vụ có trách nhiệm kiểm tra các nội dung theo 

quy định ở Phần II, Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND 

huyện tại UBND các xã, thị trấn. 

Đoàn Kiểm tra công vụ được sử dụng con dấu của phòng Nội vụ, báo cáo 

kết quả kiểm tra, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý các tập thể, cá 

nhân vi phạm (nếu có) và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ; thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - TT Huyện ủy, TT HĐND (báo cáo); 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu: VT, NV. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Khoa 
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