
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Vũ Quang, ngày        tháng 7 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2021 tại xã Đức Liên 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Luật phòng chống tham nhũng 2018; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà 

nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 5253/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về 

việc phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra huyện năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT  ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ 

bản tại xã Đức Liên 

Thời kỳ thanh tra: Năm 2021, trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra các 

tài liệu có liên quan trước năm 2021.  

Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh 

tra tại đơn vị (không kể ngày nghỉ theo chế độ). 
 

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

1. Bà: Lê Thị Ngọc Chiến, TTV, Chánh thanh tra huyện - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Trần Tuấn Anh, Chuyên viên phòng TC-KH - Thành viên; 

3. Ông: Đoàn Quang Huy, Chuyên viên phòng KT-HT - Thành viên;  

4. Ông: Nguyễn Xuân Phú, TTV, Thanh tra huyện – Thành viên; 

Khi cần thiết có thể thay đổi hoặc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra theo đề 

nghị của Trưởng đoàn thanh tra. 
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Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch trình Chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt và tiến hành thanh tra theo kế hoạch; Trong quá trình hoạt động 

đoàn thanh tra được sử dụng con dấu của Thanh tra huyện để thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra có các nhiệm vụ, 

quyền hạn được quy định tại Điều 46 và Điều 47 của Luật Thanh tra. 

UBND xã Đức Liên (đối tượng thanh tra) có các quyền và nghĩa vụ quy định 

tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra. Chủ tịch UBND xã Đức Liên có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ yêu cầu của đoàn thanh tra theo quy định của pháp 

luật. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Chánh Thanh tra; Trưởng các phòng: TC-

KH, Nội vụ, KT-HT, Chủ tịch UBND xã Đức Liên và các Ông (bà) có tên tại Điều 

2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như điều 4; 

 - Thanh tra tỉnh; 

 - TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

 - TT Ủy ban MTTQ huyện; 

 - Lưu: VT, UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

  Bùi Khắc Bằng 
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