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THÔNG BÁO 
Kiểm tra công tác nội vụ, công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 

    

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021 về 

việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 70/KH-UBND 

ngày 10/3/2021 về việc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021; 

Để kiểm tra việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2021, kết quả thực hiện công 

tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao 

của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn 

trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo; Chủ tịch UBND 

huyện thông báo thành phần, thời gian, địa điểm và nội dung kiểm tra công tác nội 

vụ, công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu 

năm 2021 đối với các quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn như 

sau: 

I. Thành phần kiểm tra: 

1. Tổ kiểm tra của huyện:  

- Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

2. Đơn vị, địa phương được kiểm tra: 

- Đối với UBND các xã, thị trấn, thành phần gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND; Công chức, cán bộ không chuyên trách thuộc UBND. 

- Đối với các cơ quan thuộc UBND huyện, thành phần gồm: Tập thể lãnh đạo 

và công chức. 

II. Thời gian và địa điểm kiểm tra: 

1. Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ; buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ, cụ 

thể như sau: 

- Ngày 15/9/2021:  

+ Buổi sáng: UBND xã Đa Mi;  

+ Buổi chiều: UBND xã La Dạ. 

- Ngày 16/9/2021: Buổi sáng: UBND xã Hàm Chính. 

- Ngày 17/9/2021:  
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+ Buổi sáng: UBND thị trấn Phú Long;   

+ Buổi chiều: UBND thị trấn Ma Lâm. 

- Ngày 20/9/2021:  

+ Buổi sáng: UBND xã Hồng Sơn;  

+ Buổi chiều: UBND xã Hàm Liêm. 

- Ngày 21/9/2021: 

+ Buổi sáng: UBND xã Hàm Đức;  

+ Buổi chiều: UBND xã Hàm Thắng. 

- Ngày 24/9/2021:  

+ Buổi sáng: UBND xã Hồng Liêm;  

+ Buổi chiều: UBND xã Hàm Phú. 

- Ngày 27/9/2021:  

+ Buổi sáng: UBND xã Hàm Hiệp; 

+ Buổi chiều: UBND xã Hàm Trí. 

- Ngày 28/9/2021:  

+ Buổi sáng: UBND xã Thuận Hòa;  

+ Buổi chiều: UBND xã Thu ận Minh. 

- Ngày 29/9/2021:  

+ Buổi sáng: Phòng Tài nguyên & Môi trường; 

+ Buổi chiều: Phòng Giáo dục & Đào tạo. 

2. Địa điểm kiểm tra: Tại phòng họp các đơn vị, địa phương được kiểm tra. 

3. Yêu cầu các đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo (theo Đề 

cương gửi kèm) và gửi cho Tổ kiểm tra (Văn phòng HĐND&UBND huyện và Phòng 

Nội vụ) chậm nhất 01 ngày trước ngày kiểm tra; đồng thời, chuẩn bị các tài liệu có 

liên quan để làm việc với Tổ kiểm tra. 

(Lưu ý: Đơn vị được kiểm tra phải bố trí phòng làm việc đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định)./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NVUyên 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Thạch 
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