
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
ĐOÀN KIỂM TRA  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 95  /TB-ĐKT Lạng Sơn, ngày 30  tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Chương trình kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch,  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh về 
kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Quyết định số 
460/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn 
kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị 
trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, 
thị trấn năm 2019 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra 460); QuyÕt ®Þnh sè 116/Q§-UBND 

ngµy 20/01/2017 cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc thµnh lËp, ban hµnh Quy chÕ lµm 
viÖc Tæ c«ng tác cña Chñ tÞch UBND tØnh (gäi t¾t lµ Tæ c«ng tác cña Chñ tÞch 
UBND tØnh), §oµn kiÓm tra 460 vµ Tæ C«ng tác cña Chñ tÞch UBND tØnh th«ng 
báo ch−¬ng tr×nh kiÓm tra, cô thÓ nh− sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Tổ kiểm tra số 1 

1.1. Thành phần: 

- Ông Phïng Quang Héi - Chánh V¨n phßng UBND tØnh - Tæ tr−ëng; 

- Ông Hµ M¹nh C−êng, Phã Giám ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− - Thµnh viªn; 

- Ông Vũ Hoàng Quý, Phã Giám ®èc Së Tµi chÝnh - Thµnh viªn; 

- Ông Đậu Trường An, Phã Chánh Thanh tra tØnh - Thµnh viªn; 

- Bµ NguyÔn ThÞ LÖ Thu - Tr−ëng phßng KSTTHC, V¨n phßng UBND tØnh 
� Thµnh viªn; 

- Bµ T« ThÞ Thanh H−¬ng, Phã Tr−ëng phßng Thanh tra Phßng chèng tham 
nhòng, Thanh tra tØnh � Thµnh viªn 

- Ông Hoµng Xu©n §ång, Tr−ëng phßng Néi chÝnh, V¨n phßng UBND tØnh 
- Th− ký. 

1.2. §èi t−îng kiÓm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở 
Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

2. Tổ kiểm tra số 2. 

2.1. Thành phần: 

- Ông Ph¹m Hïng Tr−êng, Phã Chánh V¨n phßng UBND tØnh - Tæ tr−ëng; 

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên; 

- Bµ Hoµng ThÞ Lu©n, Phã Giám ®èc Së Néi vô - Thµnh viªn; 
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- Ông NguyÔn V¨n Hµ, Tr−ëng phßng Tæng hîp, V¨n phßng UBND tØnh - 
Thµnh viªn; 

- Bµ Vi ThÞ Thïy, Thanh tra viªn, Së T− pháp � Thµnh viªn; 

- Bà Hà Thị Huyền Trang, Chuyên viên Phòng KSTTHC, Văn phòng 
UBND tỉnh – Thành viên; 

- Ông NguyÔn Ngäc Khánh, Chuyªn viªn Phßng Tæng hîp, V¨n phßng 
UBND tØnh - Th− ký. 

2.2. Đối tượng kiểm tra: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao 
thông vận tải, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Néi dung theo Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh 
(đã gửi đến các cơ quan, đơn vị). 

2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao (từ đầu năm 2019 đến nay) 

- KiÓm tra viÖc tæ chøc triÓn khai vµ t×nh h×nh, kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô 

®−îc UBND tØnh, Chñ tÞch, các Phã Chñ tÞch UBND tØnh giao, trong đó có nhóm 
nhiệm vụ trọng tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2019.   

- TiÕn ®é thùc hiÖn; kÕt qu¶ thùc hiÖn các nhiÖm vô; nguyªn nh©n, lý do bÞ 
chËm hoµn thµnh; khã kh¨n, v−íng m¾c trong quá tr×nh thùc hiÖn, các ®Ò xuÊt, 
kiÕn nghÞ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®−îc giao. 

- ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin, báo cáo vÒ t×nh h×nh, kÕt qu¶ thùc hiÖn 
nhiÖm vô UBND tØnh giao các c¬ quan, ®¬n vÞ. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 

Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại các cơ quan như sau: 

STT Dự kiến thời gian 
kiểm tra Đơn vị được kiểm tra Thời hạn gửi báo cáo 

I. Tổ kiểm tra số 1 

1 Tháng 9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Trước ngày 10/9/2019 

2 Tháng 9/2019 Sở Công Thương Trước ngày 10/9/2019 

3 Tháng 10/2019 Sở Tư pháp Trước ngày 05/10/2019

4 Tháng 10/2019 Sở Nội vụ  Trước ngày 05/10/2019

5 Tháng 11/2019 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Trước ngày 05/11/2019

II. Tổ kiểm tra số 2 

1 Tháng 9/2019 Sở Tài chính Trước ngày 10/9/2019 

2 Tháng 9/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Trước ngày 10/9/2019 
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3 Tháng 10/2019 Sở Giao thông vận tải Trước ngày 05/10/2019

4 Tháng 10/2019 Sở Xây dựng Trước ngày 05/10/2019

5 Tháng 11/2019 
Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
Trước ngày 05/11/2019

6 Tháng 11/2019 Thanh tra tỉnh Trước ngày 05/11/2019

(Thời gian kiểm tra cụ thể Đoàn Kiểm tra sẽ thông báo trước 05 ngày tới 
đơn vị được kiểm tra). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan được kiểm tra chủ động chuẩn bị báo cáo theo nội dung tại 
đề cương chi tiết kèm theo, gửi các cơ quan có thành phần tham gia Tổ kiểm tra 
theo thời hạn gửi báo cáo tại Mục III của Thông báo này; bố trí phòng làm việc, 
mời các thành phần liên quan dự. 

2. Các Tổ kiểm tra chủ động phối hợp với đơn vị được kiểm tra để thông 
báo thời gian kiểm tra; làm việc trực tiếp với đơn vị được kiểm tra. 

3. Các thành viên Tổ kiểm tra chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung liên 
quan thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

4. Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối, bố trí phương tiện và các điều kiện 
cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh giao năm 2019. 

§Ò nghÞ các c¬ quan, ®¬n vÞ, thµnh viªn §oµn (Tæ) kiÓm tra tæ chøc thùc 
hiÖn./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Giám đốc Sở Nội vụ; 
- Thành viên các Đoàn kiểm tra; 
- Đơn vị được kiểm tra tại Mục III của Thông báo này; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phùng Quang Hội 
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