
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm  2022 
 

 QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, 

chi thường xuyên; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia và các nguồn kinh phí khác đối với Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

 Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

Phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến 

hành một cuộc thanh tra; 

Thực hiện Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của 

Thanh tra huyện Ngọc Hồi;   

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý 

ngân sách, chi thường xuyên; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn kinh phí khác đối với Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  

 - Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết 

định thanh tra. 

  - Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2019 đến năm 2021 

 Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm có các ông, bà có tên sau đây: 

 1. Ông: Phạm Văn Mạnh   - Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn; 

2. Bà: Nguyễn Thị Thơm  - Phó Chánh Thanh tra - Phó đoàn; 

 3. Bà: Xiêng Thị Lan Liễu  - Thanh tra viên    - Thành viên; 

 4. Ông: Nguyễn Lương Hiền  - Chuyên viên       - Thành viên; 



 5. Bà: Võ Thị Tuấn Anh   - Chuyên viên       - Thành viên. 

 Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: 

 - Lập Kế hoạch tiến hành thanh tra theo nội dung thanh tra tại Điều 1 Quyết 

định này. Giao Trưởng đoàn xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra theo Kế 

hoạch được phê duyệt. 

- Kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện để xem xét kết luận và kiến nghị hình thức xử lý sai phạm (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. 

 - Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn và thành viên có nhiệm vụ và 

quyền hạn được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan.  

- Đoàn Thanh tra được sử dụng con dấu của Thanh tra huyện trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ.  

- Việc giám sát và chỉ đạo Đoàn Thanh tra do người ra quyết định thanh tra 

thực hiện. 

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

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Chủ tịch UBND xã Đăk Nông và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:       
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c);   

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND huyện; 
- Như Điều 4 (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT-TH.                                                                                     

                                                                       
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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