
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-UBND                 Ia H’Drai, ngày      tháng 11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác  

cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định 707/QĐ-UBND, ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các 

cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh 

giá, chấm điểm cải cách hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết 

định số 691/QĐ-UBND, ngày 21/7/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết 

định số 1083/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 18/06/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai  về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tại Tờ trình số 367/TTr-

TCNV ngày 09/11/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên 

địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022, thành phần gồm: 

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Thế Hằng, Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện - 

Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Lê Xuân Tiến, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện - Thành viên; 

4. Ông Trần Trung Dũng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

- Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Vĩnh Thịnh, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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huyện - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Công Sơn, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện - Thành viên; 

7. Ông Uông Hữu Thỉnh, viên chức làm việc tại Văn phòng HU - HĐND - 

UBND huyện - Thành viên; 

8. Ông Trần Văn Lam, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - 

Thành viên; 

9. Ông Phạm Công Phùng, viên chức biệt phái làm việc tại Cơ quan Tổ chức 

- Nội vụ huyện - Thành viên;  

10. Ông Nguyễn Văn Xuân, công chức làm việc tại Cơ quan Tổ chức - Nội 

vụ huyện - Thành viên kiêm thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra: 

- Xây dựng đề cương báo cáo, thông báo thời gian kiểm tra cụ thể tại Ủy ban 

nhân dân các xã. 

- Tổ chức Kiểm tra để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, yếu kém, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt 

hơn nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới. Kết quả kiểm tra phục vụ 

cho công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các 

cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã năm 2022. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các thành phần 

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

Nơi nhận:        
- Như Điều 3;                                                                                                   

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                                                                

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-LT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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