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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND  

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 

2021. 

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Giáo dục và 

Đào tạo năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 1635 /QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Tổ kiểm tra), gồm các nội dung sau: 

1.1. Tổ trưởng: Ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở. 

1.2. Phó Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu, Chánh Văn phòng; 

1.3. Các tổ viên: 

- Bà Quế Thị Thoa, Phó Chánh Văn phòng; 

- Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Văn phòng; 

- Ông Trần Bảo Tâm, chuyên viên, kiêm Thư ký. 

Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra và thực hiện một số nội dung sau: 

2.1. Nội dung Kiểm tra 

- Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; cải cách thủ 

tục hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa 

hành chính; 

- Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Sở; 



- Việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 1634/QĐ-SGDĐT 

ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2021. 

2.2. Thời gian kiểm tra 

Từ tháng 02 đến hết tháng 11 năm 2021 (thời gian cụ thể do Tổ trưởng Tổ Kiểm 

tra quyết định). 

2.3. Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra 

- Tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra, lựa chọn đối tượng 

kiểm tra theo thẩm quyền, thời gian kiểm tra phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng thống nhất với từng thành 

viên; 

- Trong quá trình kiểm tra Tổ kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

2.4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện theo chế độ hiện hành; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ kiểm tra tự giải thể khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc cơ 

quan Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.   

 
Nơi nhận: 

- Như điều 1; điều 4; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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