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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2710 /QĐ-UBND 
 

Đức Thọ, ngày 06 tháng 5 năm 2020 
                                                    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật,  

kỷ cương hành chính năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 
 

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

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 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 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; 

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính số 113/KH-UBND ngày 15/01/2020 của 

UBND huyện Đức Thọ;  

Xét đề nghị của Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Tổ trưởng; 

2. Ông Võ Đức Thuận – Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Tổ phó; 

3. Ông Phan Quốc Cường - Phó trưởng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra – Thanh tra: 

Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Tú An - Chuyên viên Văn phòng Cấp uỷ - CQ: Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Đình Khoa - Chuyên viên cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Thư ký. 

Điều 2.  Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra:  

- Kiểm tra việc xây dựng triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020; 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại UBND các xã, thị trấn theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết 

định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.  

- Lập biên bản tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm những cá nhân, 

đơn vị vi phạm theo quy định. 

Tổ kiểm tra đột xuất tổ chức kiểm tra ít nhất 1 đến 2 buổi/tuần và không báo 

trước tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 

Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 368 QĐ/UBND-NV ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các Ông (Bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

       
Nơi nhận:                                                                                                                     
- Như Điều 3;    

- Sở Nội vụ (Báo cáo)                                                                            

- TT H.ủy, TT HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;  

- UBMTTQ, Đoàn thể cấp huyện;   
- Lưu: VT, TC-NV.                                                          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Võ Công Hàm 
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