
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:       /QĐ-SNgV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Vĩnh Phúc, ngày     tháng 5 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ  

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Phòng, Trung tâm thuộc 

Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong 

trạng thái, điều kiện mới; 

Căn cứ văn bản số: 3672/CV-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-SNgV ngày 20/05/2021 của Sở Ngoại vụ về triển 

khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 của Sở Ngoại vụ; 

Căn cứ Kế hoạch số 215/KH-SNgV ngày 26/05/2021 của Sở Ngoại vụ Kiểm tra 

trách nhiệm thực thi công vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các 

Phòng, Trung tâm thuộc Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh 

Phúc; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Ngoại vụ và 

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nghiêm Văn Lập, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn. 

2. Ông Nguyễn Kim Nhạn, Phó Chánh Thanh tra - Phó trưởng đoàn, Thư ký đoàn. 

3. Bà Lê Thị Nhung, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên đoàn. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra nội dung trách nhiệm thực thi 

công vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Phòng, Trung tâm 

thuộc Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc theo Kế 



hoạch số: 215/KH-SNgV  ngày 26/05/2021 của Sở Ngoại vụ; Kết thúc các đợt kiểm 

tra Trưởng đoàn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả với Giám đốc Sở. 

 Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công, Đoàn kiểm tra tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và hết dịch. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh văn phòng, Chánh Thanh 

tra, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và LHHN, các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở;                                                                              

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐKtr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
                  Đào Đặng Hòa 
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