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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện 

Đình Lập về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện 

thông báo về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, cụ thể như 

sau: 

 1. Đối tượng, thời gian, địa điểm kiểm tra trực tiếp 

 

STT Đơn vị được kiểm tra Thời gian Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 

Phòng Lao động, 

Thương binh – xã hội, 

dân tộc 

08h30,                      

ngày 10/9/2019 

Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc 

 

2 UBND xã Bính Xá 
08h30,               

ngày 12/9/2019 

Trụ sở UBND xã 

Bính Xá 
 

3 UBND xã Bắc Lãng 
08h30,               

ngày 17/9/2019 

Trụ sở UBND xã 

Bắc Lãng 
 

4 UBND xã Cường Lợi 
08h30,               

ngày 19/9/2019 

Trụ sở UBND xã 

Cường Lợi 
 

 2. Đối với các đơn vị kiểm tra thông qua báo cáo: 

 - Đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc đối tượng kiểm tra 

thông qua báo cáo, đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung đề cương tại Kế 

hoạch số số 71/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện. 

- Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện thông qua phòng Nội 

vụ chậm nhất ngày 20/9/2019 để UBND huyện làm căn cứ để đánh giá thực hiện 

nhiệm vụ và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cuối năm của UBND huyện. 

 3. Thành phần làm việc 



 2 

 - Đoàn kiểm tra: Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số            

1351/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập về việc 

thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. 

 - Đơn vị được kiểm tra: 

 + Đối với UBND xã: Lãnh đạo UBND xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, 

Công chức được phân công thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND 

xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. 

 + Đối với phòng chuyên môn: Lãnh đạo phòng, Công chức được phân 

công đảm nhiệm công tác cải cách hành chính của đơn vị. 

 Lưu ý: Đối với kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, 

thành viên Đoàn kiểm tra tập trung tại Trụ sở UBND huyện vào 06h45 phút để 

đi xe chung do Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí. 

 Yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra sắp 

xếp, bố trí thời gian, chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo yêu cầu tại Kế hoạch 

số 71/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện để công tác kiểm tra đạt 

hiệu quả (Thông báo này thay cho giấy mời). 

 Nếu có thay đổi về thời gian kiểm tra thì UBND huyện sẽ thông báo cụ 

thể cho các thành viên đoàn kiểm tra./. 

 
 TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra theo        

  Quyết định số 1351/QĐ-UBND; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- Phòng Nội vụ (02b); 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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