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UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /QĐ-SNV Tây Ninh, ngày       tháng    năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức 

 bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức 

 của Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 

của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/11/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 

Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-SNV ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ  

về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Nội vụ; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, 

quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Ban Quản lý Các khu di 

tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019 theo quy định tại Điều 12, Khoản 3 Điều 

14, Điều 16 Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ. 

Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019. 

Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
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Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra quy định tại 

Điều 1 Quyết định này, gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông Trần Minh Nay - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn; 

2. Ông Cao Văn Phương - Chánh Thanh tra Sở - Phó Trưởng đoàn; 

3. Bà Võ Thị Huyền Trinh - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức- 

Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Chuyên viên Thanh tra Sở - Thành viên; 

5. Ông Lê Văn Thành - Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên, kiêm thư ký. 

Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 9, Điều 

53 và Điều 54 Luật Thanh tra và được phép trưng dụng công chức chuyên môn thuộc 

Sở Nội vụ để tham gia giúp việc cho Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra được sử dụng 

con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản 

lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan và các thành viên có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- GĐ, các PGĐ.SNV;                                                                                        

- Lưu: VT, TTr.SNV. 

 

GIÁM ĐỐC 
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