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QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính

năm 2022 đối với công chức xã Tân Phong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN PHONG

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 22/01/2021;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
trong các cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập; hội quỹ cấp 
tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân 
xã về việc thực hiện công tác cỉa cách hàn chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn 
xã; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Uỷ ban nhân dân xã về việc tự 
kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã.

Theo đề nghị của công chức Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 đối với ông Vũ 
Ngọc Bưởi – Đảng uỷ viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch, ông Phạm Văn Nam - 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch và bà Nguyễn Thị Mận - Công chức Văn hoá - 
Thông tin. Các công chức không được kiểm tra trực tiếp, tiến hành tự kiểm tra, 
xây dựng báo cáo bằng văn bản gửi về Đoàn kiểm tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau đây:
I. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Quang Dực - ĐUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã.
II. Phó trưởng đoàn: Bà Nguyễn Thị Hường - Công chức Văn phòng 

Đảng uỷ, nội vụ xã.
III. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Lan - Công chức Địa chính - Giao thông 

thuỷ lợi.
IV. Thành viên:
1. Bà Trần Thị Dịu – Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã.
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Công chức Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy 

quân sự xã.



Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm 
tra các công chức có liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác cải cách 
hành chính của Uỷ ban nhân dân xã và báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch 
số 33/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Uỷ ban nhân dân xã. Nhiệm vụ của từng 
thành viên trong đoàn do Trưởng đoàn phân công.

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, các 

ông bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2,4;
- Phòng Nội vụ;
- Thường trực Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VT, VPNV.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thưởng
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