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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở 

tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà 

nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; 

Căn cứ 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 21/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

 

QUYẾT  ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Lê Cảnh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Tổ trưởng; 

2. Bà Hoàng Thị Phương Lan, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 

Sở Y tế, Tổ phó; 

3. Ông Võ Hồng Phong, Thanh tra viên chính Thanh tra Sở Y tế, thành 

viên; 

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Thanh tra viên Thanh tra Sở Y tế, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Kế Vinh, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 

thành viên. 

Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra đột xuất, kiểm 

tra theo kế hoạch việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo 



đức công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo các 

quy định của Nhà nước và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế. 

Giao Tổ trưởng Tổ kiểm tra xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc 

kiểm tra theo đúng quy định của Nhà nước, tổng hợp báo cáo kết quả để Giám 

đốc Sở theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp 

vụ Y, Nghiệp vụ Dược; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Y tế; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

    

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở;   

- Lưu: VT, TCCB. 

 Lê Quang Hùng 
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