
 

 

   UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                

    Số: 1451/QĐ- VHTT                             Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH  

  Về việc thành lập Tổ tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Phòng Văn hoá và Thông tin  

 thành phố Nha Trang  

 
 

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

 THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày14/4/2008  của UBND thành phố 

Nha Trang Về việc thành lập Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Nha Trang;  

Căn cứ Quyết định số  1316/VHTT-HC-TH ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 

Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Nha Trang V/v ban hành kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018 của 

Phòng Văn hoá  và Thông tin; 

Căn cứ biên bản cuộc họp cơ quan ngày 05/11/2018,   
QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Thành lập Tổ tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm các thành viên sau đây: 

 1. Bà  Nguyễn Thị Cẩm Trang, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Thanh tra nhân 

dân cơ quan làm Trưởng ban;                                                                                    

 2. Bà Huỳnh Ngọc Xuân Nhã, phụ trách kế toán làm thành viên; 

3. Bà Lê Thị Linh Chi, Ủy viên BCH công đoàn cơ quan làm thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chuyên viên phụ trách du lịch - tổng hợp 

làm thành viên; 

5. Ông Nguyễn Thăng Long, chuyên viên phụ trách văn hóa- quảng cáo, 

làm thành viên. 

 Điều 2. Tổ kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các nội dung được 

quy định tại Quyết định số 1316/VHTT-HC-TH ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 

Phòng Văn hoá và Thông tin  thành phố. 

 Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công . 

Thời gian thực hiện kiểm tra kể từ ngày 15/11/2018 đến 25/11/2018. 
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 Điều 3. Tổ Hành chính - Tổng hợp và các thành viên trong Tổ Kiểm tra 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

    Nơi nhận:                                                       TRƯỞNG PHÒNG 
- Như điều 3; 

- Trưởng phòng ;  

- Lưu:  VT, Trâm (08 bản) .               

                                                                 

                                                        

                                                       Đinh Văn Cường  
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