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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 
Số:  2995 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đức Thọ, ngày  03  tháng 6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính - ngân sách,  

đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng kinh phí xây dựng NTM tại xã Trường Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ban hành ngày 15/11/2010, Nghị định số: 

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Thanh tra; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Chương trình Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã được 

UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số: 7450/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; 

Xét đề nghị của Trưởng Cơ quan UBKT- Thanh tra huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thanh tra công tác quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng 

cơ bản, sử dụng kinh phí xây dựng NTM tại xã Trường Sơn.  

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020 và các nội dung 

thanh tra trước sau mốc có liên quan.  

Thời hạn thanh tra là 30 ngày (Không kể ngày nghỉ theo chế độ), kể từ 

ngày công bố Quyết định thanh tra. 

Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Phan Thanh Phương, Phó Trưởng Cơ quan UBKT-TT huyện - 

Trưởng đoàn. 

2. Ông: Phan Quốc Cường, Phó Chánh Thanh tra huyện - Phó Trưởng đoàn. 

3. Ông: Phan Thanh Tuấn, Ủy viên UBKT - Thành viên 

4. Bà: Nguyễn Thị Thúy Hoàn, Thanh tra viên - Thành viên 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ phân công trách nhiệm, xây dựng 

chương trình, kế hoạch, tiến hành thanh tra các nội dung theo đề cương của Cơ 

quan UBKT- Thanh tra huyện. Giao cho Trưởng đoàn thanh tra chỉ đạo, theo dõi, 

lập báo cáo kết quả thanh tra, kết luận rõ các vi phạm (nếu có) kiến nghị Chủ tịch 

UBND huyện xem xét ban hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. 
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Quá trình thanh tra, Đoàn thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định 

của Luật Thanh tra; các văn bản pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động của 

đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, 

Chánh Văn phòng Cấp ủy- Chính quyền huyện, Trưởng Phòng Tài chính - 

KH, Trưởng Cơ quan UBKT- Thanh tra huyện, UBND xã Trường Sơn, Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trường Sơn; 

- Lưu: VT, UBKT-TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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