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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra  

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính  

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết  định số 656/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1084/QĐ-

UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ;  

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SLĐTBXH ngày 25/01/2017 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện 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; 

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/11/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Tổ Kiểm tra), gồm các 

ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Bà Lê Vũ Phương Thúy, Phó Chánh Văn phòng - Tổ phó; 

3. Ông Đỗ Hữu Thái, Phó Chánh Thanh tra Sở - Thành viên; 

4. Ông Võ Thành Long, Chuyên viên Văn phòng - Thành viên; 

(Tùy thuộc vào lĩnh vực, chuyên ngành kiểm tra Tổ trưởng Tổ Kiểm tra có thể 
bổ sung thành viên để phục vụ công tác kiểm tra) 



Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Kiểm tra 

1. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của các phòng 

chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo nội dung tại Kế hoạch số 

10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 

10/KH-SLĐTBXH ngày 25/01/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc triển khai thực hiện 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 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải 

quyết công việc của Sở, ngành, địa phương. 

2. Tổng hợp kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính 

của các đơn vị thuộc Sở. 

3.  Kiến nghị với tập thể Lãnh đạo Sở về việc khắc phục các vi phạm và xử lý 

theo thẩm quyền đối với những công chức, viên chức và người lao động có hành vi 

vi phạm. 

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

định số 1296/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/11/2021 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc kiện toàn tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, 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; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Hồng Quang 
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