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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra Cải cách hành chính trên địa bàn huyện  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện về 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số 

SIPAS năm 2021 và giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn huyện Hàm Tân; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện về 

Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 huyện Hàm Tân; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra Cải cách hành chính trên địa bàn huyện, gồm 

các ông có tên sau: 

1. Ông Trần Minh Trung   - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện - Tổ trưởng; 

2. Ông Lý Tùng Linh                   - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tổ 

phó; 

3. Ông Nguyễn Thành Nghiêm - Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thành viên 

kiêm Thư ký. 

Điều 2. Tổ kiểm tra cải cách hành chính có trách nhiệm tổ chức kiểm tra 

định kỳ hàng tháng đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 

của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, 

chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Hàm Tân.  

Định kỳ hàng tháng Tổ kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra cho 

Chủ tịch UBND huyện xem xét chỉ đạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH 
- Như điều 4; 

- Sở Nội vụ; (b/c) 

- TTr. Huyện ủy; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV (Ng-16b).       
      Văn Quý Ngọc                                                               
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