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Số 3016 /VP-NC  

V/v kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ 
luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu 

năm 2018 

Lạng Sơn, ngày  02 tháng 8  năm 2018 

 
 

                 Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố.  

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 220/BC-SNV ngày 27/7/2018 của Sở Nội 
vụ về kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 06 tháng 
đầu năm 2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục 
triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

2. Đối với 03 đơn vị chưa thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương hành chính (Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ và Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh) và 04 đơn vị chưa tổ chức tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 
cơ quan, đơn vị và tại các đơn vị thuộc quyền quản lý (gồm: Sở Xây dựng, Sở 
Ngoại vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND huyện Tràng Định) khẩn 
trương thành lập Đoàn và tiến hành kiểm tra theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Chủ 
tịch UBND tỉnh. 

3. Yêu cầu Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh tiếp tục 
thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu 
quả. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các phòng: NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).  
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