
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:      /QĐ-SNgV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Cao Bằng, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 

năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 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 12/CT-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan  hành  chính  nhà  nước  tỉnh  Cao  Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-SNgV ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Ngoại vụ về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng;   

Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-SNgV, ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Sở 

Ngoại vụ về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ 

năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 122/TB-CB, ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Chi bộ 

Sở ngoại vụ thông báo chủ trương của Chi ủy, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tại cuộc 

họp ngày 07 tháng 6 năm 2022 về một số nội dung công tác; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Tổ kiểm tra, giám 

sát) gồm các ông, bà có tên sau: 
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1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Quang Hòa, Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ. 

2. Tổ phó: Ông Hoàng Khánh Trà, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn 

phòng Sở Ngoại vụ. 

3. Các tổ viên: 

- Bà Phan Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ. 

- Bà Mã Thị Nương, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự - Người Việt 

Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ. 

- Bà Nguyễn Thị Ái Sa, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối 

ngoại Sở Ngoại vụ, kiêm Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, giám sát: 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công sở, văn hóa giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và sử dụng thời 

gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

Sở Ngoại vụ. 

- Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong thi hành 

công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong Sở; thẩm tra, xác minh 

và kiến nghị xử lý theo quy định. 

- Định kỳ trước ngày 30 hằng tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát 

báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 657/QĐ-SNgV ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Sở Ngoại vụ. 

Điều 4. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4 (để t/h); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 

 


		2022-06-08T10:43:38+0700


		2022-06-08T13:51:41+0700


		2022-06-08T13:51:41+0700


		2022-06-08T13:51:41+0700




