
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM PHÚC THĂNG 

Số: 67/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Phúc Thăng, ngày 14 tháng 4  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và thực hiện văn hóa công vụ tại các ban, ngành, đoàn thể cấp xã 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số20/KH – UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND 

xã Nam Phúc Thăng về cải cách hành chính năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số28/KH – UBND ngày 05 tháng 02 năm 2022 của UBND 

xã Nam Phúc Thăng về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ 

năm 2022; 

Xét đề nghị của công chức  Văn phòng – Thống kê, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ tại các ban, ngành, đoàn thể cấp 

xã gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông: Phạm Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã Trưởng đoàn 

2. Ông: Thái Văn Thụ Phó chủ tịch UBND xã Phó đoàn 

3. Bà: Nguyễn Thị Diễm Hằng Công chức VP - TK Thư ký đoàn 

4. Ông: Hoàng Văn Phượng Công chức VH - TT Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra: 

Tiến hành kiểm tra đột xuất tại các ban, ngành về chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ theo Chỉ thị số 26/CT – TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong cơ quan hành chính các cấp; Quyết định số 52/2017/QĐ –UBND ngày 

22/11/2017 của UBND tỉnh về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 20/2019/QĐ – UBND ngày 19/4/2019 

của UBND Tỉnh về ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các nội dung khác của Chương trình CCHC trên địa bàn 

xã. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra về lãnh đạo UBND xã và kiến nghị xử lý, kỷ luật 

đối với các cá nhân vi phạm. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng HĐND-

UBND xã, các ban, ngành liên quan và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng các tổ chức đoàn thể; 

- Các ban, ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Phạm Văn Tuấn 
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