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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,
kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước huyện Phù Cát
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính
phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về việc
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh
kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp;
Căn cứ Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về
việc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các
cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện về việc
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh
kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong các cơ quan nhà nước huyện Phù Cát (Gọi tắt là Tổ Kiểm tra công vụ), thành
phần cụ thể như sau:
1. Tổ Trưởng:
Ông Võ Hữu Trí, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ;

2. Tổ Phó:
Ông Huỳnh Hữu Đông, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;
Ông Phan Lê Lân, Chánh Thanh tra huyện;
3. Thành viên:
Bà Lưu Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng Tư pháp;
Ông Trần Thanh Liêm, Chuyên viên Phòng Nội vụ;
Bà Nguyễn Thị Kiểm, Chuyên viên Phòng Nội vụ;
* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên Tổ Kiểm tra công vụ:
Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện;
Ông Khổng Đình Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Kiểm tra công vụ
1. Kiểm tra việc chấp hành 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; Chỉ Thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về việc
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh
kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp và Chỉ thị số 06/CT-UBND
ngày 31/10/2016 của UBND huyện về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng
đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà
nước.
2. Tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoặc sau khi phát hiện có
những phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ
cương hành chính; xử lý hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức,
viên chức.
3. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Tổ Kiểm tra công vụ kiến nghị Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phê bình, kiểm điểm, đánh giá kết
quả hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng và đề nghị xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định.
4. Tổng hợp kết quả định kỳ mỗi quý một lần và hằng năm báo cáo Chủ tịch
UBND huyện xem xét, đánh giá trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
làm tiêu chí xét khen thưởng đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền
của Chủ tịch UBND huyện.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ,
Chánh Thanh tra huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Quyết đinh này thay thế các Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 31/8/2018
và Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện về việc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong các cơ quan nhà nước huyện Phù Cát./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;
Thay báo cáo
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PNV.
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