ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHỦ QUÓC

Số:5^é/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày /16 tháng AO năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ đột xuất năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QƯÓC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 thảng 11 năm 2008; Luật sửa

đối, bố sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25
tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 thảng 11 năm 2010; Luật sửa đôi, bô sung

một số điểu của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 thảng 11
năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định vể phân cấp việc tiiyến
dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thắm quyền quản lý của úy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyến
dụng,sử dụng và qùản lý viên chức thuộc thầm quyền quản lý của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 12 thảng 8 năm 2020 của ủy
ban nhân dân huyện kiếm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và
thực hiện văn hóa công vụ năm 2020;

Xét Đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số

/TTy-PNV

ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất năm 2020 gồm các
ông, bà có tên, giữ chức vụ sau:

1. Ông Diệp Phú Vĩnh, Trưởng Phòng Nội vụ - Trưởng Đoàn;
2. Ồng Nguyễn Duy Linh, Phó trưởng Phòng Nội vụ - Phó trưởng đoàn;
3. Ông Trương Công Quý, Phó Chánh Thanh tra huyện - Thành viên;
4. Bà Phạm Thị Bích Nhung, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân
và Uy ban nhân dân huyện - Thành viên;

5. Bà Lê Thị Kim Dòn, Công chức Phòng Văn hóa và thông tin - Thành
VI ẽn:

6. Ông Trần Văn Tuyên, Công chức Phòng Nội vụ - Thư ký.
Điều 2. Đoàn kiểm tra công vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc
chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ƯBND
huyện theo các nội dung của Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 12/8/2020 của
ƯBND huyện.

Thời gian kiểm tra kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày
31/12/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch ủy
ban nhân dân các xã, thị trân và các ông, bà có tên tại Điêu 1 chịu trách nhiệm

thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
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- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP + đ/c Nhung;
-Lưu: VT, tvtuyen.

Trần Chiến Thắng

UBND HUYỆN PHÚ QUỐC
PHÒNG NỘI VỤ

Số:

/TTr-PNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH ủ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày

tháng aO năm 2020

TỜ TRÌNH

về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ đột xuất năm 2020
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng II năm 2008; Luật sửa
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tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010: Luật sửa đốỉ, bo sung
một số điều của Luật Cản bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Quyết định sổ 28/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 thảng 7 năm 2017 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về phân cấp việc tuyến
dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thắm quyền quản lý của úy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định sỗ 26/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 20ỉ 7 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định vể phân cấp việc tuyến
dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thắm quyền quàn ỉý của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang:

Căn cứ Ke hoạch số 411/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của ủy
ban nhân dân huyện kiếm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh và
thực hiện văn hóa công vụ năm 2020;

Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xem xét, ban hành
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất năm 2020 gồm các ông, bà
có tên, giữ chức vụ sau:

1. Ông Diệp Phú Vĩnh, Trưởng Phòng Nội vụ - Trưởng Đoàn;
2. Ông Nguyễn Duy Linh, Phó trưởng Phòng Nội vụ - Phó tmởng đoàn;
3. Ông Trương Công Quý, Phó Chánh Thanh tra huyện - Thành viên;
4. Bà Phạm Thị Bích Nhung, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân
và Úy ban nhân dân huyện - Thành viên;
5. Bà Lê Thị Kim Dòn, Công chức Phòng Văn hóa và thông tin - Thành
viên;

6. Ông Trần Văn Tuyên, Công chức Phòng Nội vụ - Thư ký;
Nơi nhậu:

- CT, các PCT UBND huyện;

- Trường, các Phó trưởng phòng;

- Lưu: VT, tvtuyen.
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