ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Số: 55 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
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 Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư số 06 ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy
định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một
cuộc thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn Thanh tra việc thực hiện công tác
quản lý thu chi tài chính; quản lý sử dụng tài sản công và quản lý sử dụng lao
động đối với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng Ban Quản lý Chợ
Giếng Vuông, tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1743/QĐ-UBND
ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (gọi tắt là Đoàn thanh
tra 1743) thanh tra việc thực hiện công tác quản lý thu chi tài chính; quản lý sử
dụng tài sản công và quản lý sử dụng lao động đối với Đội Quản lý trật tự đô thị
thành phố.
Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Đình Toàn do Trưởng đoàn
thanh tra phân công.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Chánh Thanh tra
thành phố, Trưởng đoàn Thanh tra 1743; Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị

thành phố; Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, ông Nguyễn Đình Toàn và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND thành phố;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, HS ĐTTr.

Nguyễn Văn Hạnh

