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QUYẾT ĐỊNH  

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 

 

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH 
 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 

Hà Tĩnh; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SNgV ngày 18/01/2021 của Sở Ngoại vụ về cải 

cách hành chính năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-SNgV ngày 18/3/2021 của Sở Ngoại vụ về tự 

kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Xét đề nghị của Văn phòng – Thanh tra Sở,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2021 tại Văn phòng - Thanh tra, Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự Biên giới và 

Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ đối ngoại. 

Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2021 đến thời điểm Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm 

tra. 

Thời gian kiểm tra: ngày 25/6/2021 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm: 

- Bà Lê Thị Khánh Cẩm, Chánh Văn phòng Sở; 

- Bà Đoàn Thị Thanh Thảo, Thanh tra viên, Cán bộ đầu mối KSTTHC. 

Đoàn Kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, 

các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                             
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT-VPTTr. 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Thái Phúc Sơn 
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