
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND 
 

Trực Ninh, ngày      tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng viên chức,  

lao động hợp đồng của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016; 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện Trực 

Ninh về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng của 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và ĐT, Trưởng phòng Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng viên chức, lao 

động hợp đồng của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021, gồm: 

1. Ông Trần Văn Long - Trưởng phòng Nội vụ: Trưởng đoàn; 

2. Ông Trần Hải Bằng -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Phó trưởng đoàn; 

3. Bà Nguyễn Thị Hà - Phó trưởng phòng Nội vụ: Thành viên; 

4. Ông Lương Văn Dinh -Chuyên viên phòng Giáo dục và ĐT: Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Tiến Thi- Chuyên viên phòng Giáo dục và ĐT: Thành viên. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra theo Kế hoạch số 70/KH-

UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện Trực Ninh; tổng hợp kết quả, báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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