
UBND HUYỆN CAN LỘC 

TỔ KIỂM TRA CCHC 
Theo Quyết định số 242/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2022 của UBND huyện 

  

Số: 01 /TB-TKT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Can Lộc, ngày   27  tháng  5  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 tại UBND cấp xã 
 

 

Thực hiện  Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện 

về công tác CHCC năm 2022; Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 22/02/2022 về 

KH kiểm tra công tác CHCC; Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của 

UBND huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác CHCC năm 2022, Quyết định 

1301/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện về kiện toàn Tổ kiểm tra 

CCHC; Tổ kiểm tra thông báo lịch kiểm tra cụ thể như sau: 

1. Thành phần làm việc: Tổ kiểm tra theo Quyết định số 242/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2022 của UBND huyện và Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 

06/5/2022 của UBND huyện; Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã và các công chức 

liên quan đến các lĩnh vực CCHC. 

2. Thời gian kiểm tra: 

TT Đơn vị Thời gian Ngày tháng Ghi chú 

1 Nga Lộc 14h00-17h30’  30/5/2022  

2 Phú Lộc 8h00-11h30’ 31/5/2022  

3 Kim Song Trường 14h00-17h30’  23/6/2022  

4 Thanh Lộc 7h30-11h30’ 24/6/2022  

5 Gia Hanh 8h00-11h30’ 17/6/2022  

6 Khánh Vĩnh Yên 14h00-17h30’  15/7/2022  

7 Trung Lộc 8h00-11h30’ 28/7/2022  

8 Thi trấn Đồng Lộc 14h00-17h30’  29/7/2022  

9 Thượng Lộc 8h00-11h30’ 17/8/2022  

10 Xuân Lộc 14h00-17h30’  25/8/2022  

11 Quang Lộc 8h00-11h30’ 26/8/2022  

12 Sơn Lộc 14h00-17h30’  23/9/2022  

13 Mỹ Lộc 8h00-11h30’ 22/9/2022  

14 Thị trấn Nghèn 14h00-17h30’  15/9/2022  

15 Vượng Lộc 8h00-11h30’ 27/10/2022  

16 Thiên Lộc 14h00-17h30’  28/10/2022  

17 Thuần Thiện 8h00-11h30’ 10/11/2022  

18 Tùng Lộc 14h00-17h30’  11/11/2022  
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III. Tổ chức thực hiện: 

- Tổ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các nội dung được quy định tại Kế hoạch 

437/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện; đồng thời kết hợp kiểm tra 

công vụ và kết quả thực hiện quy định của pháp luật về công tác Văn thư – Lưu 

trữ. 

- Căn cứ tình hình thực tế Tổ trưởng kiểm tra sẽ trực tiếp chỉ đạo, bố trí thêm 

các nhiệm vụ khác cho các thành viên trong Tổ. 

- Nhiệm vụ các thành viên do Tổ trưởng phân công cụ thể.  

- Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra, Tổ hoặc đơn vị được kiểm tra báo trước 

01 ngày để sắp xếp. 

- Ngoài lịch kiểm tra theo Thông báo này, Tổ kiểm tra sẽ thường xuyên kiểm 

tra đột xuất không báo trước việc thực hiện kỷ cương hành chính, thực thi công vụ 

tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; UBND cấp xã; trường học các cấp và các cơ 

sở y tế trực thuộc. 

Đề nghị Trưởng các phòng ban, đơn vị bố trí, sắp xếp để các thành viên của 

đoàn tham gia thực hiện nhiệm vụ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, 

cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục 

vụ Tổ kiểm tra/. 
 

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

- Các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp; 

- Trường học các cấp: MN, TH, THCS; 

- Thành viên Tổ kiểm tra CCHC tại QĐ số 

242/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 và QĐ số 

1301/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND 

huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- UBND các xã, thị trấn; 

Gửi văn bản điện tử./. 

TỔ TRƯỞNG  

 
 

 

 

 

   

 

 TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

 Trần Xuân Hoài  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


		phongnoivu.cl@hatinh.gov.vn
	2022-05-27T15:39:27+0700


		phongnoivu.cl@hatinh.gov.vn
	2022-05-27T15:40:17+0700




