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Cao Bằng, ngày      tháng 10 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại 

và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND huyện Thạch An 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh 

tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của 

Chính phủ Quy định về cơ quan được thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao; 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 3, 

Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-SNgV ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối 

ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ đối với Ủy ban nhân dân huyện Thạch An. 

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2022. 

Thời hạn kiểm tra 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.   



2 

 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nông Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Nguyễn Quang Hòa, Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ - Thành viên; 

4. Bà Mã Thị Nương, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Lãnh sự, người Việt 

Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ - Thành viên; 

5. Ông Hoàng Khánh Trà, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở 

Ngoại vụ - Thành viên; 

6. Bà Nông Thị Yến, Chuyên viên phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ 

- Thành viên; 

7. Ông Nông Văn Hải, Viên chức, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối 

ngoại, Sở Ngoại vụ - Thành viên; 

8. Bà Bùi Thị Ánh Mai, Thanh tra viên Sở Ngoại vụ - Thư ký. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra theo các nội dung 

đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra và tổ 

chức, cá nhân được kiểm tra được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại 

Điều 2, Chánh Thanh tra sở Ngoại vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch An 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra tỉnh; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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