
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

ĐOÀN KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-ĐKT           Tam Điệp, ngày       tháng 9 năm 2020 
  

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền  

và văn thư lưu trữ năm 2020 đối với các phòng, đơn vị  

và UBND cấp xã thuộc thành phố Tam Điệp 

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH- UBND ngày 26/8/2020 của UBND thành phố 

về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và văn thư lưu 

trữ năm 2020; Đoàn kiểm tra thông báo lịch kiểm tra như sau: 

1. Thành phần: Theo Kế hoạch số 77/KH- UBND ngày 26/8/2020 của UBND 

thành phố về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và 

văn thư lưu trữ năm 2020. 

2. Thời gian kiểm tra  

2.1. Kiểm tra qua báo cáo: UBND các phường, xã: Bắc Sơn, Trung Sơn, 

Nam Sơn, Quang Sơn. Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về UBND thành phố (qua 

phòng Nội vụ) trước ngày 25/9/2020. (Theo mẫu báo cáo đính kèm). 

2.2. Kiểm tra thực tế:  

Ngày/tháng/năm Thời gian Cơ quan/Đơn vị 

05/10/2020 
Buổi sáng (từ (8h00 - 11h00) UBND phường Yên Bình 

Buổi chiều (từ 14h00 - 17h00) UBND phường Tây Sơn 

06/20/2020 

Buổi sáng (từ (8h00 - 11h00) UBND phường Tân Bình 

Buổi chiều (từ 14h00 - 17h00) UBND xã Đông Sơn 

07/10/2020 

Buổi sáng (từ (8h00 - 11h00) UBND xã Yên Sơn 

Buổi chiều (từ 14h00 - 17h00) Phòng Tài chính - Kế hoạch 

08/10/2020 

Buổi sáng (từ (8h00 - 11h00) 
Trung tâm một cửa 

liên thông thành phố 

Buổi chiều (từ 14h00 - 17h00) Phòng Văn hóa - Thông tin 

3. Địa điểm làm việc: Tại các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố và trụ 

sở UBND các phường, xã. 

4. Chương trình làm việc: Theo phụ lục đính kèm. 
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5. Hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra: 

- Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra (theo mẫu đề cương gửi kèm);  

- Tài liệu có liên quan đến công tác cải cách hành, xây dựng chính quyền và 

văn thư lưu trữ của các phòng, đơn vị được kiểm tra. 

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, 

xã được kiểm tra bố trí thành phần, địa điểm làm việc, chuẩn bị nội dung báo cáo 

để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai, thực hiện, 

nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Phạm Hương Lan - Phó Trưởng 

phòng Nội vụ thành phố (SĐT: 0978.586.222) để trao đổi, báo cáo lãnh đạo Đoàn 

xem xét, giải quyết./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nơi nhận:                                            
- Chủ tịch, các phó CT UBND thành phố;   

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố;                                                                                    

- UBND các phường, xã; 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- Lưu: ĐKT. 

 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Đình Chiến 
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