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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:  24 /QĐ-SKHCN 

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

 

Lạng Sơn, ngày  08  tháng 3 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính  tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN năm 2019 
  

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 
biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 06/2018/QĐ-
UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết 
định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 18/02/2019 của Sở KH&CN 
Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 
chính tại các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 
năm 2019, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Hữu Đắc - Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn 

2. Ông Hoàng Minh Lũy - Chánh thanh tra Sở - Thành viên 

3. Ông Nguyễn Như Thủy - Phó Chánh Văn phòng Sở - Thành viên 

4. Bà Trần Bảo Ngọc - Thanh tra viên - Thành viên (thư ký) 

Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở theo 
các nội dung quy định tại Kế hoạch số 13 /KH-SKHCN ngày 18/02/2019 của Sở 
Khoa học và Công nghệ về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
năm 2019. 

Địa điểm: tại các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 



2 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các phòng, các 
đơn vị trực thuộc Sở và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Các phòng chuyên môn,  
các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP (NNT). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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