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QUYẾT ĐỊNH
                   Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra theo dõi công tác                      

               cải cách hành chính năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch 
cải các hành chính xã Quế Châu năm 2022; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/8/2022 
Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã;

Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê xã,
       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn tự kiểm tra theo dõi công tác Cải cách hành chính năm 
2022 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Đặng Ngọc Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã: Trưởng đoàn;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Lê Tố, Công chức Văn phòng – Thống kê: Thư ký;
4. Ông Nguyễn Văn Chín, Cán bộ phụ trách Văn hóa – Thông tin: Thành viên;
5. Bà Trương Thị Mỹ Phương, Kế toán ngân sách xã: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Cán bộ phụ trách NV-TĐ-TG-DT: Thành viên.
Điều 2. Đoàn tự kiểm tra có nhiệm vụ:
- Giao cho Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm họp phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực 
hiện tự kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các bộ phận chuyên môn 
UBND xã theo kế hoạch đã đề ra; báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC, 
tham mưu, đề xuất UBND xã xử lý theo thẩm quyền.

- Trong thời gian làm việc, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của 
UBND xã để thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.



Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 
các bộ phận chuyên môn và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:             CHỦ TỊCH
- Như Điều 3; 
- Phòng Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các công chức chuyên môn;
- Lưu: VT.       #ChuKyLanhDao
Gửi: VB giấy và điện tử.           
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