
 UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:        /QĐ-SNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách 
hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai năm 2021 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ LÀO CAI 
 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND, ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về triển khai thực hiện Đề án “cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 

đoạn 2021 – 2025” của khối các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Kế hoạch số 341/KH- UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ 

công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Cải cách hành chính và Quản lý văn thư, lưu trữ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị năm 2021; gồm các ông, 

bà có tên sau:  

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ - Trưởng đoàn.  

Các thành viên: 

2. Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng cải cách hành chính & Quản lý văn thư, 
lưu trữ - Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Trần Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - 

Văn phòng UBND tỉnh - Phó trưởng đoàn; 



4. Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác 
thanh niên - Sở Nội vụ - Thành viên; 

5. Bà Phạm Thị Vy, Phó trưởng phòng, phụ trách Tổ chức hành chính – Văn 
phòng UBND tỉnh - Thành viên; 

6.  Ông Ngô Đức Lương, Phó Trưởng phòng Công chức viên chức và Đào tạo- Sở 
Nội vụ - Thành viên; 

7. Bà Đào Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Sự nghiệp 
- Sở Tài chính - Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng  - 
Chi cục đo lường Chất lượng - Thành viên; 

9. Ông Phạm Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Bưu chính viễn thông - Công 
nghệ thông tin - Sở Thông tin & truyền thông -Thành viên; 

10. Bà Nguyễn Thu Trang, Chuyên viên phòng Văn bản QPPL, Sở Tư pháp - 
Thành viên.  

11. Bà Lưu Quỳnh Liên, Chuyên viên phòng cải cách hành chính & Quản lý 
văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ - Thành viên; 

12. Bà Tống Thị Hằng, Chuyên viên phòng cải cách hành chính & Quản lý văn 
thư, lưu trữ - Sở Nội vụ - Thành viên; 

13. Ông Nguyễn Minh Tân, Chuyên viên phòng cải cách hành chính & Quản lý 
văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ - Thành viên. 

 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra theo 
đúng nội dung Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/03/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai (có danh sách và lịch kiểm tra kèm theo). Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên 
do Trưởng đoàn phân công. Các thành viên sau khi kết thúc phải có báo cáo kết quả 

theo lĩnh vực phân công cho thư ký để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; các thành viên có tên tại Điều 1; thủ 
trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Các Sở: Công thương; Tư pháp; Khoa học - CN; 
Thông tin - Truyền thông; Sở Lao động Thương 
binh - Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Nội vụ; 
Văn phòng UBND; 
- Các huyện: Văn Bàn; Sa Pa và TP Lào Cai; 
- Văn phòng, Phòng CCVC, TCBC &PCP; 
XDCQ&CTTN Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCHC&QLVTLT. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 
    Nguyễn Văn Minh 



DANH SÁCH, THỜI GIAN DỰ KIẾN1 

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CCHC; CHẾ ĐỘ 
CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC VÀ THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG           

HÀNH CHÍNH NĂM 2021 
 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SNV ngày      /8/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ) 

 
 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị  Thời gian kiểm tra Ghi chú 

I Các huyện, thị xã, thành phố 

1 
Xã Tân An 

Ngày 24/8/2021 (thứ 3) 
Sáng 

Xã Tân Thượng Chiều 

2 
Xã Chiềng Ken 

Ngày 25/8/2021 (thứ 4) 
Sáng 

Xã Khánh Yên Thượng Chiều 

3 
Xã Thẩm Dương 

Ngày 26/8/2021 (thứ 5) 
Sáng 

Làng Giàng Chiều 

4 Huyện Văn Bàn Ngày 27/8/2021 (thứ 6) Cả ngày 

5 
Xã Cốc San 

Ngày 30/8/2021 (thứ 2) 
Sáng 

Phường Duyên Hải Chiều 

6 
Phường Xuân Tăng 

Ngày 31/8/2021 (thứ 3) 
Sáng  

Phường Thống Nhất Chiều 

7 
Xã Cam Đường 

Ngày 01/9/2021 (thứ 4) 
Sáng 

Phường Nam Cường Chiều 

8 UBND Thành phố Lào Cai  Ngày 06/9/2021 (thứ 2) Cả ngày  

9 
Xã Trung Chải 

Ngày 7/9/2021 (thứ 3) 
Sáng  

Phường Hàm Rồng Chiều 

11 
Xã Ngũ Chỉ Sơn 

Ngày 8/9/2021 (thứ 4) 
Sáng 

Phường Ô Quý Hồ Chiều 

12 
Xã Mường Hoa 

Ngày 9/9/2021 (thứ 5) 
Sáng 

Xã Tả Van Chiều 

13 UBND Thị trấn Sa Pa Ngày 10/9/2021 (thứ 6) Cả ngày 

                                        
1 Lịch kiểm tra có thế thay đổi khi tỉnh có các cuộc họp đột xuất và tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp .  



II Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh 

1 Văn phòng UBND tỉnh 
Ngày 13/9/2021 (thứ 2) 

Sáng 

2 Sở Công Thương Chiều 

3 Sở Nội vụ 
Ngày 14/9/2021 (thứ 3) 

Sáng 

4 Sở Tư pháp Chiều 

5 Sở Khoa học - Công nghệ 
Ngày 15/9/2021 (thứ 4) 

Sáng 

6 Ban Quản lý Khu Kinh tế Chiều 

7 Sở Thông tin -Truyền thông 
Ngày 16/9/2021 (thứ 5) 

Sáng 

8 Sở Lao động Thương binh - XH Chiều 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA 

 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CCHC; CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ THỰC HIỆN             
KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SNV ngày     /8/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ) 
 
 

STT Họ Và Tên 
Nhiệm vụ cụ thể của từng  

thành viên  
Ghi chú 

1 Lãnh đạo Sở Nội vụ 
Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ các thành 

viên đoàn kiểm tra; kết luận, chỉ đạo chung của 

đoàn kiểm tra 

Trưởng 

đoàn 

2 Ông Nguyễn Văn Khánh 

Chỉ đạo, kết luận tại các đơn vị khi Trưởng 
đoàn đi vắng. Kiểm tra công tác chỉ đạo điều 

hành về công tác cải cách hành chính; Đánh giá 
chất lượng công chức cấp xã, cán bộ một cửa; 

lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng 
công chức và công tác Hội, Đề án vị trí việc làm, 
tinh giản biên chế, đánh giá công chức……chuẩn 

bị tài liệu cho trưởng đoàn; tổng hợp ý kiến của 
các thành viên và xây dựng báo cáo kết quả 

kiểm tra báo cáo UBND tỉnh. 

Phó Trưởng 

đoàn 

3 Ông Trần Hoàng Anh 

Kiểm tra về lĩnh vực Kiểm soát TTHC và cải 
cách hành chính theo cơ chế một cửa; Hiệu quả 

thực hiện hệ thống giám sát - đánh giá và đo 
lường sự hài lòng của người dân. 

Phó trưởng 

đoàn 

4 Bà Phạm Thị Vy Kiểm tra về thủ tục hành chính tại các đơn vị Thành viên 

5 Ông Ngô Đức Lương 
Kiểm tra về cải cách chế độ công vụ, công chức; 
công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức; kết quả đào tạo, bồi dưỡng… 

Thành viên 

6 Ông Phạm Tuấn Anh 
Kiểm tra về lĩnh vực hiện đại hóa nền hành 
chính và ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ 

công; chính quyền số, chính quyền điện tử… 

Thành viên 

7 Bà Nguyễn Thu Trang Kiểm tra về lĩnh vực cải cách thể chế 

 

Thành viên 

 

8 Bà Đào Thị Thanh Bình Kiểm tra về lĩnh vực tài chính công; cơ chế tự 

chủ tại các đơn vị. 
Thành viên 

9 Bà Nguyễn Thị Thu 

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở; kiểm tra, việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, 
sắp xếp, xếp ngạch bậc lương, nâng lương, 

khen thưởng, kỷ luật, và thực hiện chế độ chính 
sách đối với cán bộ, công chức cấp xã… 

Thành viên 

10 Ông Nguyễn Văn Vịnh Kiểm tra về ứng dụng quy trình ISO tại các đơn vị. 

 

Thành viên 

 



11 Bà Lưu Quỳnh Liên 

Phối hợp với đồng chí Khánh chuẩn bị tài liệu 

cho trưởng đoàn; xây dựng báo cáo kết quả 
kiểm tra báo cáo UBND tỉnh. Kiểm tra về công 
tác tuyên truyền, kinh phí hoạt động; công tác thi 

đua khen thưởng tại các đơn vị và huyện Sa Pa. 

Thành viên 

12 Bà Tống Thị Hằng 

Phối hợp với đồng chí Khánh chuẩn bị tài liệu 

cho trưởng đoàn; xây dựng báo cáo kết quả 
kiểm tra báo cáo UBND tỉnh. Kiểm tra về công 
tác tuyên truyền, kinh phí hoạt động; công tác 

thi đua khen thưởng tại các đơn vị và thành phố 
Lào Cai 

Thành viên 

13 Ông Nguyễn Minh Tân 

Phối hợp với đồng chí Khánh chuẩn bị tài liệu 

cho trưởng đoàn; xây dựng báo cáo kết quả kiểm 
tra báo cáo UBND tỉnh. Kiểm tra về công tác 

tuyên truyền, kinh phí hoạt động; công tác thi đua 
khen thưởng tại các đơn vị và huyện Văn Bàn. 

Thành viên 
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