
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN DÂN TỘC  
 

Số:       /QĐ-BDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, 

 kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc, năm 2021 
  

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH 

 Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn;  

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT, ngày 23/02/2021 của Trưởng Ban 

Dân tộc về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban 

Dân tộc, năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính tại Ban Dân tộc, năm 2021, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Đàm Danh Huỳnh - Chánh Văn phòng, Trưởng đoàn; 

2. Bà Hoàng Thị Lệ - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Ủy viên BCH Công 

đoàn cơ sở Ban Dân tộc, thành viên; 

3. Ông Hoàng Mạnh Linh - Thanh tra Ban, Trưởng Ban thanh tra nhân dân 

Ban Dân tộc, thành viên; 

4. Ông Mã Thành Trung - Chuyên viên Văn phòng, thành viên kiêm thư ký. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của công chức và người lao động tại các phòng thuộc 

Ban theo các nội dung Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 14/4/2021 của Trưởng 

Ban Dân tộc về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban 

Dân tộc năm 2021. 

Thời gian kiểm tra do Đoàn kiểm tra tự lựa chọn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ;     

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

Vi Minh Tú 
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