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Số: 145/QĐ-UBND 

  

        Ninh Phước, ngày  07 tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  

kỷ cương hành chính tại UBND xã Ninh Phước năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC 

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 05/9/2016 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 10/CT-TTg ngày 17/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND xã Ninh 

Phước về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND xã 

Ninh Phước; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính tại UBND xã Ninh Phước gồm các ông (bà) có tên sau: 

 01. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã     - Tổ trưởng; 

 02. Bà Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND xã       - Thành viên; 

 03. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, CC. Văn phòng-thống kê     - Thành viên; 

06. Ông Võ Đình Quý, CC. Tư pháp-Hộ tịch       - Thành viên; 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ kiểm tra:  

 - Giúp UBND xã kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

của cán bộ, công chức đang công tác tại UBND xã Ninh Phước. 

 - Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại UBND xã Ninh Phước và đề xuất, kiến nghị, biện pháp thực hiện. 

 - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. 



 Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, các ông (bà) có tên tại Điều 

1 và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận:       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 3;                  CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT,TTr. 
 

 

 
                                                                             Nguyễn Ngọc Hoàng 
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