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THÔNG BAO 
Phân cong nhim vii các thành viên 

Uy ban Kiêm tra Bang üy Truo'ng khóa XX, nhim ky 2020-2025 

- Can ci'r Diêu 1 Dâng; 
- Can cü Nghj quyt và Chuang trInh hành dng cüa Dãng üy Trmg 

Dai hçc Mo - Dja chat khóa XX, nhim k' 2020 — 2025, 
Can cir nhim vii cong tác và tInh hInh thçrc t Uy ban Kim tra Dâng üy 

Trithng dã hçp và thông nhât phân cong nhim vii cho các üy viên Uy ban Kiêm 
tra Dâng üy TruO'ng nhu sau: 

1. Bong chI Triu Hñng Trtrrng, Uy viên Thtro'ng viii Bang üy, Chü 
nhim Uy ban Kiêm tra Bang üy 

- Thçrc hin dung trách nhim, quyn han  cUa Chü nhirn Uy ban Kiêm 
tra Dâng üy dã quy djnh trong Quy chê lam vic cüa Uy ban Kiêm tra Dáng üy 
Tnnmg. 

- Phii trách và chi dao  chung cong tác kim tra, giám sat thuc chuc näng 
nhim vv và thâm quyên cüa Uy ban kiêm tra. 

- Thumg xuyên gitt mi lien h cOng tác cüa Uy ban Kim tra Dáng üy 
Truxng vd Uy ban Kiêm tra Dãng üy Khôi, Bang üy và Ban Thumg vii Bang 
üy Trueing. 

- Kim tra, dOn dc các thành viên Uy ban Kim tra Bang üy Truông 
thrc hin diing nhim vi và quyên han  dugc phân cOng. 

- Phii trách giám sat thuO'ng xuyên d& vci các t chirc Bang và dâng viên 
duçc phân cOng trong bang 1. 

- D xut vic tin hành kim tra di vâi t chuc dáng vâ dâng vien khi 
phát hin dâu hiu vi phm. 

2. Bong chI Bng TM Thanh Tram, Phó Chü nhim Uy ban Kim tra 
Bang üy 

- Thirc hin dung trách nhim, quyn han  cüa Phó Chü thim Uy ban 
Kiêm tra Bang üy dã quy djnh trong Quy chê lam vic cüa Uy ban Kiêm tra 
Bang üy Trumg. 

- Thay mt Uy ban Kim tra Bang üy Truèng k các van ban thuc thâm 
quyên cüa Chü nhim Uy ban Kiêm tra Bang üy TruO'ng khi duçc Chü nhim 
Uy ban Kiêm tra Bang üy Truông üy quyên. 
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- Phi trách giám sat thtthng xuyên di vOi các t chCrc Dâng và clang viên 
dugc phân cong trong bang 1. 

- D xut vic tin hành kim tra di vâi t chirc clang và clang viên khi 

phát hin dâu hiu vi phim. 
- Tham gia dy dü các bui h9p, lam vic do Chü nhim Uy ban Kim tra 

Dâng üy Trung triu tap, nêu yang mt phãi báo cáo 1 do. 

3. Bong chI Nguyen Ng9c Khánh, Uy viên Uy ban Kiêm tra Bang üy 

- Thirc hin dung trách nhim, quyn hn cüaüy viên Uy ban Kim tra 
Dáng üy dã quy djnh trong Quy chê lam vic cUa Uy ban Kiêm tra Dâng üy 

Trung. 
- Chju sr chi dto cüa Chü nhim và Phó Chü nhim Uy ban Kim tra 

Dâng üy Trung. 
- Phii trách giám sat thrning xuyên di vôi các t chute Dâng và clang viên 

dugc phân cong trong bang 1. 
- D xut vic tin hành kim tra déi vói t chuic dáng vá clang viên khi 

phát hin dâu hiu vi phm. 
- Tham gia dy dü các bu& h9p, lam vic do Chü nhim TJy ban Kim tra 

Dáng üy Trumg triu tip, nêu yang mt phái báo cáo l do. 

4. iJiIng chI bang Anh Dung, Uy viên Uy ban Kiêm tra Bang üy 

- Thirc hin dung trách nhim, quyn han  cüa üy viên Uy ban Kim tra 
Dâng üy dà quy djnh trong Quy chê lam vic cüa Uy ban Kiêm tra Dãng üy 
Trung. 

- Chju sir chi dao  cüa Chü thim và Phó Chü nhim JiJy ban Kim tra 

Dáng üy Trutng. 
- Phii trách giám sat thuing xuyên d& vâi các t chüc Dâng và clang viên 

duçic phân cong trong bang 1. 
- D xut vic tin hành kim tra di vôi t chute clang và clang viên khi 

phát hin dâu hiu vi phim. 
- Tham gia dy dü các bui h9p, lam vic do Chü nhim Uy ban Kiêm tra 

Dáng üy Tru?ing triu tip,  nêu yang mt phai báo cáo 1 do. 

5. Bong chI Nguyn Vit Ha, Uy vien Uy ban Kim tra Bang ily 

- Thirc hin dung trách nhim, quyn han  cüa üy viên Uy ban Kim tra 
Dáng üy dã quy djnh trong Quy chê lam vic cüa Uy ban Kiêm tra Dáng üy 
Truông. 

- Chju sir chi dao  cüa Chü nhim và Phó Chü nhim Uy ban Kim tra 

Dãng üy Trumg. 
- Phii trách giám sat thrnmg xuyên d& vâi các t chüc Dâng va clang viên 

duçic phân cOng trong bang 1. 
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Nthnhân:  
- Uy ban Kiêm tra DUK (de báo cáo), 
- Dãng iiy Tnrng, 
- Các DBBP, các chi b trirc thuc, 
- Các dcm vi, các doàn the, 
- E-OFFICE, 
-Lu'uVPDD. 

T/M UY BAN KIEM TRA 
CHU NEIM 

Triu Hung Trirong 
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- D xut vice tin hành kim tra di vOi t chirc dâng và dâng viên khi 
phát hin dâu hiu vi phm. 

- Tham gia dy dü các bui h9p, lam vic do Chü nhim Uy ban Kiêm tra 
Dáng üy Trung triu tap, nêu yang mt phãi báo cáo 1 do. 

Các thành viên cUa Uy ban Kim tra Dáng üy Tru&ng thirc hin nhim vi1 

theo sr phân cong nay bat dâu tü ngày 06 tháng 5 nàm 2020. Uy ban Kiêm tra 
Dáng üy Tru?mg thông báo dê các to chirc Dâng, các don vj, và các doàn the 
ducic biêt. 



C UY VIEN UY BAN KIEM TRA GIAM SAT 
UYEN CAC TO CHC BANG 

g-TB/UBKTDU ngày 06/5/2020 cia Uy ban Kiém 
Vüy Trtc&ng Dgi hQc Mo — Dja chat) 

TT Tochu'cflang 
Phân cong 
phi trach 

1.  Dâng b b phn khoa Kinh t và Quán trj kinh doanh 
và các chi b trrc thuc 

Die Triu 
Hung Trumg 
(Chu nhim 

UBKT) 
2.  Chi bô Khoa L luân chInh trj 
3.  Chi b To chrc - Hành chInh và Van phông 
4.  Dàng b b phn Khoa Trc dja - Bàn d và Quàn 1 dt 

dai và các chi b truc thuôc 
Dic Dng Thj 
Thanh Tram 

(Phó Chü 
nhim 

UBKT) 

5.  Dãng b b phn Khoa Cong ngh thông tin 
6.  Chi b Dam bão chat luqng giáo diic 
7.  Chi b Trung tam Djch vy. 
8.  Chi bô Ca si vat chat — Kê hoach tài chInh 
9.  Dàng b b phn Khoa Du khI và các chi b trlrc thuc Die Nguyn 

Ng9c Khánh 
(Uy viên 
UBKT) 

10.  Dãng b Khoa Khoa hQc và K5' thutt Dja chat và các 
chi b trirc thuc 

11.  Chi b Cong ty Mo - Dja ch,t 
12.  ChibMôitruông 
13.  Dãng b Khoa MO và các chi b trirc thutc Die Hoàng 

Anh Dung 
(Uy viên 
UBKT) 

14.  Chi b Sinh viên ca sO VUng Tàu 
15.  Chi b Cong tác Chinh trj sinh viên — Y t 
16.  Chi b Dào to 
17.  Chi b Quan h Cong chüng và Doanh nghip 

18.  Chi b Giáo diic quc phOng Die Nguyn 
Vit Ha 
(Uy viên 
UBKT) 

19.  Dàng b b ph.n Khoa Khoa h9c co bàn và các chi b 
trçrc thuc 

20.  Chi b Khoa h9c — Cong ngh và Hçip tác Quôc tê 
21.  Chi b Trung tam Thông tin - Thu vin 
22.  Chi bô Quàn 1 Du an 
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