UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 101 /QĐ-SCT

Hà Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
cán bộ công chức và lao động;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ- UBND ngày 07/03/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Hà Nam; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND
ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam;
Căn cứ các Kế hoạch của Sở Công Thương: số 305/KH-SCT ngày 11/3/2021
về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 và số 304/KH-SCT ngày 11/3/2021
về việc kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc năm
2021 của Sở Công thương Hà Nam;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở, gồm
các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Lê Minh Ngọc: Chánh Văn phòng - Trưởng đoàn;
2. Ông Đỗ Anh Hậu: Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp- Phó
Trưởng đoàn;
3. Bà Hà Thị Thanh: Phó Chánh Văn phòng, cán bộ đầu mối Kiểm soát
TTHC- Thành viên, thư ký đoàn;
4. Bà Nghiêm Việt Hà: Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Kế toán - Thành viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Nhàn: Chuyên viên Văn phòng, Quản trị mạng - Thành viên;
6. Bà Phạm Thị Phương: Thanh tra viên, phụ trách công tác pháp chế - Thành viên;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công tác cải
cách hành chính theo nội dung tại Kế hoạch số 305/KH-SCT ngày 11/3/2021 về
Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 304/KH-SCT ngày
11/3/2021 về kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc
năm 2021 của Sở Công Thương Hà Nam.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký
Ông Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc Sở, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TC, VT

GIÁM ĐỐC
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