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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giám sát Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định
về quản lý hoạt động đối ngoại tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
________________________

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao.
Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính
phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh
ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-TT ngày 05/12/2018 về công tác thanh tra năm
2019 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 1023/QĐ-SNgV ngày
12/12/2018 và Quyết định số 72/QĐ-SNgV ngày 26/02/2019 về việc phê duyệt kế
hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Ngoại vụ;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành giám sát đối với hoạt động của Đoàn kiểm tra theo Quyết
định số 140 /QĐ-SNgV ngày 25/9/2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra đến thời
điểm kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra.
Điều 2. Giao bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh
Đồng Nai có trách nhiệm giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra theo quy định tại
Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định
về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
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Điều 3: Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 140.
/QĐ-SNgV ngày 25 /9/2020 và Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, TT (Hà).
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