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 Cộng Lạc, ngày 27 tháng 3  năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính 

và hoạt động công vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH -UBND ngày 03/3/2023 về việc tự kiểm tra 
công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2023; Quyết định số                         
64/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác 
cải cách hành chính và hoạt động công vụ đối với các công chức chuyên môn 
thuộc UBND xã; Đoàn kiểm tra thông báo nộ dung và thành phần, thời gian, địa 
điểm kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ như sau:

1. Thời gian thực hiện:  
- Kiểm tra thường xuyên: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2023.
2. Thành phần được kiểm tra
- Các công chức chuyên môn gồm các công chức chuyên môn phụ trách các 

lĩnh vực CCHC thuộc UBND xã Cộng Lạc
3. Thành phần đoàn kiểm tra
Theo Quyết định số 64/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND xã Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt 
động công vụ trên địa bàn Cộng Lạc năm 2023.

4. Nội dung:
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 51/KH- 

UBND ngày 26/12/2022 của UBND xã về cải cách hành chính năm 2023.
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan Nhà nước 
huyện; Kế hoạch của UBND xã Cộng Lạc về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Các nội dung khác có liên quan đến công tác kiểm tra cải cách hành chính 
và hoạt động công vụ.

Đoàn kiểm tra đề nghị công chức có liên quan chuẩn bị nội dung bằng văn 
bản và tài liệu kiểm chứng kèm theo (khi có thông báo), để đoàn kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ. Yêu cầu các bộ phận nghiêm túc thực hiện./.
 Nơi nhận:
 - Các bộ phận kiểm tra;
 - Lưu: VP.

TRƯỞNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH UBND
Đỗ Xuân Biên
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