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Tam Điệp, ngày      tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, giám sát 

việc thực thi công vụ, công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục  

hành chính trên địa bàn thành phố 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 

2025; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND thành phố về kiểm tra, 

giám sát việc thực thi công vụ, công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn thành phố (sau đây viết tắt là Tổ công tác) gồm các ông, bà 

có tên sau: 

1. Tổ trưởng:  

- Ông Vũ Đình Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. 

2. Tổ phó: 

- Bà Lê Thị Hương, Trưởng phòng Nội vụ, Tổ phó Thường trực; 

- Ông Trịnh Xuân Hồng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 
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3. Các Thành viên: 

- Ông Bùi Ngọc Kiên, Phó trưởng Phòng Tư pháp; 

- Ông Nguyễn Hồng Anh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Ông Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Ông Vũ Trọng Hội, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thư ký; 

- Ông Đỗ Tiến Thành, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.   

 Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:  

- Kiểm tra, đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai tổ chức, kết quả thực hiện  

nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của các phòng, đơn 

vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, quy trình giải quyết công việc và 

việc chấp hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức 

thuộc UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính 

của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa các phường, xã. 

- Kịp thời phát hiện và trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố 

chỉ đạo, chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải 

quyết công việc của cán bộ, công chức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức tại các phường, xã. 

 - Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của 

UBND thành phố trong quá trình hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng các phòng, 

đơn vị: Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin; Chủ tịch UBND các phường, xã; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Thường trực Thành ủy (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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