
ƯBNDTỈNH BẠC LIẺƯ 
THANH TRA TỈNH

CỌNG HOÀ XẢ HỘI CHÜ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự  (ỉo - Hạnh phúc

Số: ố/  /QĐ-TTT Bục Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2020

QƯYÉT ĐỊNH
Sủa đôi, bo sung Mục I Nội quy CO’ quan ban hành kèm theo Quyết định 

số 262/QĐ-TTT ngày 15/10/2018 của Chánh Thanh tra tĩnh

Căn cử Ọuyết định số 17/2015/ỌĐ-UBND ngày 12/10/2015 của ủ y  ban 
nhân dân tinh ban hành Ọuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức và môi quan hệ cỏn£ tác cua Thanh tra tính; Quyết định số 28 /2019/QĐ- 
UBND ngày 03/12/2019 của ủ y  ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1 
Điêu 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức và mối quan 
hệ công tác của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1 7/2015/ỌĐ- 
ƯBND ngày 12/10/2015 của ủ y  ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-UBND noày 30/12/2019 của Chủ tịch Uy 
ban nhân dân tỉnh vê việc sửa đôi, bô sung Điều 4 của Quy định về Quy tắc ứng 
xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các CO’ quan hành chính, đon 
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 
số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chu tịch ú y  ban nhân dân tỉnh;

Xét đê nghị cua Chánh Văn phònư,

Điều 1. Sửa đôi, bô sung Mục I Nội quy cơ quan Thanh tra tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 262/ỌĐ-TTT ngày 15/10/2018 của Chánh Thanh tra 

tỉnh nhir sau:

I .  THỜI GIA N LÀM VIỆC

Thòi gian làm việc từ thú hai đên thứ sáu (nghỉ thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết 
theo quy định):

- Buôi sáng: 07 s iờ  30 phút đèn 1 1 íìiờ 30 phút.

- Buôi chiều: 13 giờ đến 17 ơiờ.

Nçoài  giờ làm việc theo quy định, tùy theo yêu cẩu, tính chât công việc, 

lãnh đạo Thanh tra tỉnh có thê phân cônơ côim chức và người lao động làm việc 

trong nhũng ngày nẹhi,  lề, tẻt. Thời aian làm việc của bảo vệ có lịch phân công 

riêng".

C H Á N H  TH AN H  TRA TỈNH BẠC LIÊU

Q U YÉT ĐỊNH:



Điều 2. Quvết định có hiệu lực kẽ từ neàv ký.

Chánh Văn phòng, các Trưởns  phòne. côns  chức và người lao độne thuộc 

Thanh tra tỉnh và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này.

Nơi nhận:
-  N h ư  Đ i ề u  2:

- L ư u :  N Y ,  V T ( 1 2 b ) .
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