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TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 
 
 

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 Quyết định số 16/QĐ-BDT ngày 10/02/2022 của Ban Dân tộc về 

việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Quyết định số 55/QĐ-

BDT ngày 03/6/2022 về việc phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác 

dân vận, dân chủ của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; 

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 dân vận, dân chủ năm 2022 

của đơn vị gồm các ông/bà sau: 

1. Ông: Lường Văn Toán - Phó Trưởng Ban: Tổ trưởng; 

2. Bà: Cầm Thị Thỏa - Chánh Thanh tra: Thành viên; 

3. Ông: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc - Đại 

diện Ban thanh tra nhân dân: Thành viên; 

4. Ông: Vàng A Sao - Chuyên viên, Phòng Tổng hợp - Hành chính: Thư ký. 

Điều 2: Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch số 

22/KH-BDT ngày 22/01/2022 của Ban Dân tộc cụ thể:  
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 - Kiểm tra việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của 

Đảng, quy định của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến thực hiện 

quy chế dân chủ. 

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức 

của phòng. 

- Việc thực hiện nội quy, Quy chế văn hóa công sở; Quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức của phòng. 

- Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của người đứng 

đầu, đảng viên, công chức về thực thi dân chủ ở cơ sở; tác động của việc thực 

hiện quy chế dân chủ đến tư tưởng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, xây dựng đoàn kết nội bộ.  

- 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 

và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 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: 
- Sở Nội vụ;  

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, THHC (Sao). 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Trung Dũng 
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