
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TR DcIp-Trdo-Hanh phic 

S: 1275 /QD-UBND Quáng Trj, ngày 20 tháng5 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Thãnh lap Doàn kim tra kim tra S& Cong thurong v vic thrc hin 

nhiém viii cüa UBND tinh, Chü tjch UBND finh giao 

UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can ci Lut Td chic chInh quyn dja phuing ngày 19/6/2015; 
Can c& Quyé't djnh so' 23/2016/QD-UBN.D ngày 24/6/2016 cia UBND 

tinh ye ban hành Quy ché theo döi, don dOc, kiém ti-a vic thur hién nhiém vu 
cüa UBND tinh, C/in tjch UBND tinh giao, 

Theo d nghj cüa T tritO'ng Tc cOng tác cza C'hz tjch UBND tin/i tqi ke' 
hogch sO 11 7/TCT- VP ngày 6/3/2020. 

QUYET IMNH: 
Diu 1. Thành 1p Doàn kim tra d kim tra S Cong thucmg trong vic 

thrc hin nhim v1i cüa UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao, gôm thành phân 
saw 

1. Tru*ng doãn: Ong Nguyn Cãnh Hi.rng, Chánh Van phông UBND tinh 
- To tnsâng To cong tác cüa Chü tjch UBND tinh. 

2. Các Thãnh viên: 

- Ong Lê HIru Phuic, Phó Chánh Van phèng- T phó T Cong tác 

- Ba Bii Thi Hng Phng, Phó Giám dc Sâ Ni vii; 

- Ong Lê Sa Hu'nh, Phó Giám dc Si Ti.r pháp; 

- Ba Lé Thi Thanh, Phó Giám dc Sâ Tài chInh; 

- Ba Trn Hng Hnh, Truâng phông Tng hcp, Van phông UBND tinh; 

- Ong Lê Châu Long, Giám cMc Trung tam tin hçc tinh- Thu k Doàn. 

3. Thành phn mô'i tham gia: 

- Ong Trn Duy Phi.rang - Phó phông COng nghip- Van phOng UBND 
tinh. 

tinh. - Ong Lê Nguyn Hãi Dung, Phó phông Tài mu - Van phOng UBND 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

àSDiIng 

Diu 2. Pham vi, dôi tuc1ng kiêm tra: 

Kim tra viêc trin khai, thuc hiên nhiêm vii do UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh giao Sâ Cong thinng thirc hin tr ngây 01/01/2019 den ngày 
15/5/2020. 

Diu 3. Ni dung vâ cách thirc to chirc kim tra: 

1. Kim tra vic phân Ioi van ban, cap nhât nhiêrri v UBND tinh, Chü 
tjch UBND tinh giao; kiêm tra vic cp nht kêt qua thirc hin nhim vii, két 
1un, chi dao cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao trén Phân mêm theo dôi 
chi dao. 

2. Kim tra viêc t chrc thrc hiên nhiêrn viii, kt 1un, chi dao  cUa UBND 
tinh, Chü tjch LJBND tinh ('bao górn nhim vy trén phán mém theo d6i; nhiém 
vu giao tqi các quyét dinh, kê hoçich, cong van, thông báo..., nhiém vu theo ché 
do bI mOt nhà nzthc,). 

3. Dánh giá tin d, cht 1i.rçng, k& qua thirc hin nhim vii cüa UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh giao so vói yêu câu dê ra. 

4. Cáchthüc kirn tra: Si COng thi.rcing gcri báo cáo tr kim tra theo cac ni 
dung, gcri ye Thi.r&ng trirc To cOng tác - Van phông UBND tinh chm nhât 
27/5/2020. Thành viên doãn kiêrn tra nghiên cüu báo cáo, có the dê xuât kiêrn 
tra trirc tiêp ti dn vj néu can thiêt, báo cáo kêt qua kiêm tra ye Thi.räng trirc To 
cOng tác dé báo cáo Chii tch UBND tinh chm nhât 5/6/2020. 

Doàn kiêm tra tir giái th sau khi hoàn thánh nhirn vi. 

Diu 4. Quyt dlnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tmnh, Giám dc các S, Thu tnrmg các Si, ban, 
ngành lien quan, Giám dOc Sä COng thisang Va các ông/bà có ten tai  Diêu 1 chju 
trách nhirn thi hânh Quyet djnh nay.!. 

No'i n/la!?: 
- Nhi.r diéu 4; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Liru: VT, TH(H). 
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