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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

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 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 24/02/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc kiểm tra việc th c hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc th c hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, gồm các thành viên sau: 

1. Đại diện Lãnh đạo Sở (phụ trách đơn vị được kiểm tra) - Trưởng đoàn; 

2. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở - Phó Trưởng đoàn; 

3. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên; 

4. Đại diện Lãnh đạo Phòng Kế hoạch tài chính - Thành viên; 

5. Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý xây d ng công trình - Thành viên; 

6. Đại diện Lãnh đạo Phòng Thủy sản Kỹ thuật tổng hợp - Thành viên; 

7. Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Sở - Thành viên; 

8. Đại diện Lãnh đạo đơn vị tr c thuộc (khi có yêu cầu) - Thành viên; 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

- Tổ chức th c hiện các nội dung của Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 

24/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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- Tùy theo điều kiện th c tế Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ triệu tập, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn kiểm tra.  

- Yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các 

thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu 

đang bảo mật) và phải chịu trách nhiệm với thông tin, tài liệu đã cung cấp; báo cáo 

các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; 

- Báo cáo, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm được phát hiện qua kiểm tra; 

- Được sử dụng xe ô tô, máy tính để phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu l c thi hành kể từ ngày ký đến hết 

31/12/2020. Đoàn kiểm tra t  giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các 

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

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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