
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4355/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 23 tháng 9 năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Điều 31 Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật 

Tố cáo; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiến hành xác minh, làm rõ nội dung tố cáo 

đối với Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: 

a) Tham mưu sai quy định trong việc điều động bà Ngô Thị Bình Yên – 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bị kỷ luật, được điều động bổ nhiệm 

làm Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

b) Tham mưu chưa đúng quy định pháp luật trong việc điều động bà Trần 

Thị Thanh Hà - Kế toán Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu Kiên, bị kỷ luật lại 

được biệt phái về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

c) Có sự bao che đối với vợ đồng chí Lô Duy Cường - Bí thư Chi bộ, Phó 

Giám đốc Trung tâm VHTT và Truyền thông sử dụng bằng cấp giả (bằng tốt 

nghiệp THPT) để đi làm việc. 

d) Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện điều động sai quy định pháp luật 

đối với ông Bùi Chiến Thắng, Chuyên viên Phòng Y tế huyện xuống Ban Quản lý di 

tích huyện. 

Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo nêu trên với 

Chủ tịch UBND huyện trước ngày 20 tháng 10 năm 2021. 



Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Nội 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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