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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
của tỉnh Quảng Trị năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính
phủ về việc Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương năm 2021;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh
tại Công văn số 249/TTr-PCTN ngày 07/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2021 (sau đây được gọi tắt là Tổ công tác) gồm các ông, bà có
tên sau:
1. Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng;
2. Ông Lê Sa Huỳnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Tổ trưởng;
3. Ông Nguyễn Cửu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Tổ trưởng;
4. Ông Võ Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên;
5. Ông Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên;
6. Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TNMT, thành viên;
7. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công thương, thành viên;
8. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên;
9.Ông Võ Văn Minh, Phó Giám dốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên;
10. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên;
11. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên;
12. Ông Phạm Văn Nghiệm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
thành viên;
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13. Bà Lê Thị Hồng Đào, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân,
thành viên;
14. Ông Trần Văn Phương, Phó Chánh án Tòa án dân nhân tỉnh,
thành viên;
15. Ông Đào Quốc Hương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an
tỉnh, thành viên;
16. Ông Trương Xuân Nhiễu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà
nước tỉnh, thành viên
17. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó cục trưởng Cục thi hành án dân sự,
thành viên;
18. Bà Đỗ Thị Mỹ Phú, Trưởng Phòng PCTN Thanh tra tỉnh, thư ký.
- Mời các ông, bà có tên sau tham gia làm thành viên Tổ công tác:
1. Bà Ly Kiều Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên;
2. Ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, thành viên;
3. Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
thành viên;
Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ công tác
- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác
phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Trị năm 2021; thực hiện đánh giá
công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Trị năm 2021 theo Bộ chỉ số
và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với
UBND cấp tỉnh năm 2021 của Thanh tra Chính phủ; thẩm định trình UBND tỉnh
báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Trị năm
2021 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ
được giao;
- Sau khi đánh giá, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh, phê bình
đối với các đơn vị, địa phương thực hiện chưa đúng quy định về công tác phòng,
chống tham nhũng.
Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ trưởng và các thành viên Tổ công tác
1. Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác thành lập Tổ giúp việc
Tổ công tác; tổ chức, điều hành các thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc thực
hiện các nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng
Trị năm 2021 theo đúng Kế hoạch đã đề ra; làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao
đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ; sử dụng con dấu của cơ quan
Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự
phân công của Tổ công tác; chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và Chủ tịch
UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công.
3. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; làm việc theo chế độ
tập thể, quyết định theo đa số.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Tổ công tác
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cơ
quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố; các 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:
- Như Điều 5;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án DS tỉnh;
- Lưu: VT, NCQ .

CHỦ TỊCH

Võ Văn Hưng

