
QUYẾT ĐỊNH 
 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế,      

số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí 
công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo,       

bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;           

việc thực hiện văn hóa công vụ; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác              
cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021  

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

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 Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp 
đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc 

làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức; việc thực hiện văn hóa công vụ; xây dựng chính quyền cơ sở; 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày    

10/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, 

số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí 
công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 

dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện 
văn hóa công vụ; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác  cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) như sau: 

1. Trưởng đoàn: Ông Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Phó Trưởng đoàn:  

2.1. Ông Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

2.2. Ông Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

3. Các thành viên: 

3.1. Ông Ngụy Như Quyết Tiến, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và 
Công tác thanh niên, Sở Nội vụ. 
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3.2. Ông Tạ Thanh Dũng, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ. 

3.3. Bà Trịnh Như Hoa, Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ. 

3.4. Bà Đặng Thị Minh Thu, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Văn thư, 
lưu trữ, Sở Nội vụ.  

3.5. Bà Lương Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi 

chính phủ, Sở Nội vụ. 

3.6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Tiêu chuẩn   

đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 

3.7. Ông Bùi Viết Lợi, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và      

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ. 

3.8. Ông Lương Trần Toán, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức 

phi chính phủ, Sở Nội vụ. 

3.9. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức,      

Sở Nội vụ. 

3.10. Bà Ma Thị Nga, Phó Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ.  

3.11. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính - 
Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ. 

3.12. Bà Dương Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính. 

3.13. Bà Bùi Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3.14. Bà Nguyễn Phương Mai, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.15. Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp. 

3.16. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin 

và Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông.  

3.17. Ông Hoàng Danh Tuyên, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin và 

Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông.  

3.18. Ông Trần Khắc Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nội vụ. 

3.19. Bà Bạch Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức,      
Sở Nội vụ.  

3.20. Ông Nguyễn Đức Anh, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức,     
Sở Nội vụ. 

3.21. Bà Vũ Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức 

phi chính phủ, Sở Nội vụ. 

3.22. Ông Lê Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức 

phi chính phủ, Sở Nội vụ. 
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3.23. Bà Lê Hà Giang, Công chức Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi 
chính phủ, Sở Nội vụ. 

3.24. Bà Lâm Thị Lập, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, 
lưu trữ, Sở Nội vụ. 

3.25. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, 

lưu trữ, Sở Nội vụ. 

3.26. Bà Lê Thị Thu, Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và Công tác  

thanh niên, Sở Nội vụ. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra 

1. Xây dựng lịch kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý 
biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố 

trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 
dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện văn 

hóa công vụ; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính tại các cơ 
quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố (bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố); báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm theo quy định 

(nếu có); đề xuất văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của Phó Trưởng đoàn và thành viên Đoàn Kiểm tra do 
Trưởng đoàn phân công. 

3. Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- TP, PTP Nội chính; KSTTHC; HC-TC; 
- Lưu: VT, NC (Thg).  

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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