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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Kiểm tra công vụ  
________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH TIỀN GIANG 

 Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang; 

 Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 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 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, 

nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức; 

       Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, Viên chức, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 

công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Tổ Kiểm tra 

Công vụ), với các thành viên như sau: 

1. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Công chức, Viên chức, Tổ trưởng; 

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, thành viên; 

3. Ông Nguyễn Quốc Sang, Chuyên viên Phòng Công chức, Viên chức, Sở 

Nội vụ, thành viên kiêm thư ký tổ; 

Trong quá trình đi kiểm tra thực tế khối Đảng, Đoàn thể sẽ mời một số cán 

bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể cùng tham gia. 

Điều 2. Tổ Kiểm tra Công vụ có nhiệm vụ: 

1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể, khối Nhà nước về việc thực hiện các nội 

dung của Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

2. Tiếp nhận và tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm tra, 

xác minh, kết luận và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các 

đơn thư tố cáo, tin báo về hành vi vi phạm Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên 



chức, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực thi nhiệm vụ, công vụ; 

3. Lập biên bản, đình chỉ việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kể cả vi phạm quy chế làm việc 

do cơ quan nhà nước quy định. 

4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao; 

5. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình hoạt 

động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ. 

6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Tổ Kiểm tra Công vụ 

xuất trình công lệnh với thủ trưởng cơ quan hoặc người trực cơ quan để thực 

hiện nhiệm vụ. 

Điều 3. Các hành vi vi phạm do Tổ Kiểm tra Công vụ lập biên bản tùy 

theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. Các hành vi gây cản trở, gây 

ảnh hưởng hoạt động của Tổ Kiểm tra Công vụ cũng bị xem xét, xử lý theo 

quy định. 

Điều 4. Các thành viên của Tổ Kiểm tra Công vụ phải giữ tư cách chuẩn 

mực, không được sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức nhà nước. Phải 

nghiêm túc, không được xuề xòa, nể nang bỏ qua các lỗi vi phạm của tổ chức và 

cá nhân cán bộ, công chức và viên chức. Nếu vi phạm cũng tùy theo mức độ sẽ 

bị xử lý theo quy định. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Tổ Kiểm tra Công vụ được đảm bảo từ 

nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ được giao hàng năm do Sở Nội vụ 

quản lý.  

Điều 6. Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Trưởng phòng Công chức, viên 

chức, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, các sở, 

ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân  

dân các huyện, thành, thị và các thành viên có tên ghi ở Điều 1 căn cứ quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6;      

- Lưu VT. 
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