UBND TỈNH SƠN LA
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 97 /QĐ- BDT

Sơn La, ngày 16 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ tự kiểm tra công tác CCHC, chấp hành nội quy,
quy chế làm việc của Ban Dân tộc 2022
TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA
Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 21/01/2022 về việc ban hành quy
chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-BDT ngày 17/02/2022 của Ban Dân tộc về ban
hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Dân tộc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc chấp
hành nội quy, quy chế làm việc của đơn vị gồm các ông bà sau:
1. Ông Thào Xuân Nếnh - Phó Trưởng Ban: Tổ trưởng;
2. Bà Đinh Thị Bích Lan - Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc: Thành viên;
4. Bà Ngô Thị Thúy - Chuyên viên phòng Thanh tra: Thành viên;
5. Bà Nguyễn Hương Ly - Chuyên viên: Thư ký.
Điều 2: Tổ kiểm tra có nhiệm vụ:
- Kiểm tra những nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính theo
Kế hoạch số 35/KH-BDT ngày 17/02/2022 của Ban Dân tộc.
- Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế của Ban theo Chỉ thị số 26/CTTTg 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; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày
18.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh
tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 09/CT-UBND
ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành
chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.
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- Báo cáo Trưởng Ban kết quả kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục
những tồn tại hạn chế. Tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ đúng thời gian quy định,
Tổ kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Trưởng các phòng chuyên
môn và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Trang TTĐT của Ban;
- Lưu: VT, THHC (Ly).
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