ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 240/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 16 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ,
thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, dân vận dân chủ
trên địa bàn huyện năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của
Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách
hành chính, hoạt động công vụ, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, dân vận
dân chủ trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 70/TTr-PNV ngày
16/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động
công vụ, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, dân vận dân chủ năm 2021 trên
địa bàn huyện Yên Châu, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Vì Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Trưởng
đoàn;
2. Lãnh đạo phòng Nội vụ: Phó Trưởng đoàn.
3. Các thành viên:
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin;
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp;
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ông (bà) Chuyên viên phòng Nội vụ: Thư ký.
4. Mời tham gia
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- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Điều 2. Đối tượng và nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra
Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (theo Quyết định
số 145/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế
hoạch kiểm tra cải cách hành chính, hoạt động công vụ, thi đua khen thưởng,
văn thư lưu trữ, dân vận dân chủ năm 2021; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày
22/02/2021 của UBND huyện về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ
năm 2021).
Nhiệm vụ: Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng lịch kiểm tra, thực hiện
kiểm tra các nội dung theo Đề cương hướng dẫn kèm theo, báo cáo kết quả kiểm
tra với Ủy ban nhân dân huyện. Kiến nghị, đề xuất phương án, xử lý các vấn đề
phát hiện qua kiểm tra.
Trong thời gian làm việc, trưởng Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu
của UBND huyện, Phó Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của phòng Nội vụ
để giao dịch; Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công.
Các thành viên trong đoàn được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện
hành của Nhà nước (nếu có). Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và
tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; trưởng phòng Nội vụ;
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV (1), Quỳnh 10 bản.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

