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THÔNG BÁO 
Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-KKT ngày 25/01/2022 của Ban Quản lý Khu kinh 
tế về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-KKT ngày 

24/3/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế về kiểm tra công tác CCHC, công vụ năm 
2022; 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, 
công vụ tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc năm 2022 như sau: 

 1. Đơn vị, thời gian kiểm tra 

STT Đơn vị được kiểm tra Thời gian kiểm tra 

1 Phòng Kế hoạch và Đầu tư 
Từ 8h00’ – 11h30’, ngày 
19/7/2022. 

2 Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng 
Từ 14h00’ – 17h00’, ngày 
19/7/2022. 

2. Nội dung kiểm tra: 

Kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch số 18/KH-KKT, ngày 24/3/2022 của 
Ban Quản lý Khu kinh tế về kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 

2022; mốc thời gian từ tháng 01/2022 đến thời điểm kiểm tra. 

Đề nghị các phòng, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm tra 
công tác CCHC và công vụ theo nội dung trên, gửi về Văn phòng Ban trước 03 ngày 

theo lịch kiểm tra. 

3. Thành phần Tổ kiểm tra 

Thành phần Tổ kiểm tra theo Quyết định số 29/QĐ-KKT, ngày 24/3/2022 của 
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công tác CCHC, 

công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế. 
 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các phòng, đơn vị trực thuộc biết và 
phối hợp cùng Tổ kiểm tra để thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Trưởng ban QL KKT; 
- Các PTB QL KKT; 
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Lưu: VT, VP. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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