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Nguyên Bình, ngày         tháng 4 năm 2022 

  

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính  

và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2022 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

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 Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Nguyên bình về CCHC nhà nước huyện Nguyên Bình năm 2022;  

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Nguyên Bình về Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Lãnh đạo phòng Nội vụ -  Trưởng đoàn.  

2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện - Phó trưởng đoàn; 

3. Các thành viên:  

- Đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch;  

- Lãnh đạo phòng Tư pháp; 

- Bà Nông Thị Liễu, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Bà Nông Thị Hồng Nhung, Công chức Biệt phái phòng Nội vụ - Thư ký đoàn.  

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, của Đoàn kiểm tra: 

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ 
quan, đơn vị theo Kế hoạch 233/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện Nguyên Bình và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị.  

- Ban hành Thông báo kết quả kiểm tra, trong đó chú trọng đánh giá kết quả 
đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, kiến nghị, đề nghị đơn 
vị được kiểm tra thực hiện những biện pháp khắc phục cụ thể.  

- Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ. 



2 

 

- Tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra sau 
khi hoàn thành việc kiểm tra theo Kế hoạch.  

- Giao Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 
Đoàn kiểm tra.  

- Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 3110/QĐ - UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính và thực hiện 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2021. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;  

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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