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QUYET DNH
Thãnh 1p Doàfl thanh tra vic thiic hn các quy jnh ella pháp Iut ye
tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nti, to cáo và phông, chông tham nhuing
tai Phông Tài chInh - Kê hoch, Phông Kinh tê và H tang huyn
CHTJ T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cO Luât 16 ch0'c ChInh quyên dja phiio'ng ngây 19/6/201 5;
Can cu Lut Thanh tra sO 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghj dlnh
so 86/201 1/ND-CP ngâv 22/9/2011 cOa Chinh phü Quy djnh chi tiêt v hu'óg
dan thi hânh môt sO diêu cüa Luât Thanh tra;
Can cO Quyêt djnh sO 1440/QD-TJBND ngày 07/12/20 18 cda Chü tch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt ke hoch thanh tra nãm 2019;
Xét d nghi cüa Chánh Thanh tra tai TO' trInh sO 02/TTr-Tlra ngày
02/4/2019 ye vic Ban hãnh Quyêt djnh thanh tra tai PhOng Tài chInE - Kê
hoach, PhOng Kinh tê vâ Ha tang huyn,
QUYET DINH:
Diu 1. Thanh tra vic chp hành pháp 1ut trong vic thixc hin nhirn
vu, quyên han tai Phông Tài chInE - Kê hoach, Phông Kinh tê vâ Ha tang
huyn nhu sau:
- Thanh tra trách nhirn Tru'O'ng Phông Kinh t và Ha thng, Tru'ô'ng
Phông Tài chInE - Kê hoach huyn trong vic thirc hin các quy djnh ye tiêp
to cáo vã phOng, chOng tharn nhOng tr nãm
cOng dan; giâi quyêt khiêu
2017, närn 2018;
- lhanh tra COng chOc du'Q'c phân cOng nEirn vi tharn rnuu cOng tác
tiêp cOng dan; giãi quyêt kkiiêu nai, tO cáo và phOng, chOng tharn nhng tr
nãrn 2017, nãm 2018;
Tru'O'ng h9p cn thit có the xern xét nhüng ni dung có lien quan tru'ó'c
và sau thO'i k thanh tra.
ThO'i han thanh tra 30 ngày lam viêc, kê tr ngày cOng bô Quyêt djnh
thanh ti-a (ithóng tInh ngày nghz. ngày lé theo quy djnh,).
Diu 2. Thânh lap Doàn Thanh tra, grn các Ong (bà) có ten sau:
1. Ong Nguyen BInh, Chánh Thanh tra huyn - TruO'ng doân thanh tra;
2. Ong Ti-uGng Van DOng, Phó Chánh Thanh tra huyn - Phó Tru'O'ng
doân;
3. Ba Trjnh Thj M Lê, TTV Thanh tra huyn - Thành viên;
4. Ong Nguyen Dãng Vinh, Chuyen viên Thanh tra huyn - Thánh vien;
5. Ong Nguyn Dñ'c Chuân, Can sir Van phOng huyn - Thành viên.

fliêu 3. Doân thanh tra có nhirn v, quyên han:
- Tin hành thanh tra các ni dung theo Diêu 1 ciiia Quyêt djnh nay.
- Tru'ö'ng Doàn thanh tra vâ các thành viên Doàn thanh tra tIc hin
theo quy dtnh cüa Lu.t Thanh tra; Quy djnh ye to chirc, boat dng, quan h
cong tác cüa Doàn thanh tra vâ trInh t1r, thu tue tiên hành môt cuôc thanh ti-a
ban hâni theo Thông tu' so 05/2014/TT-TTCP ngây 16/10/2014 cüa Thanh tra
ChInh phü; Quydjnh ye giám sat, kiêm tra hot dng Doân thanh ti-a ban hânh
theo Thông tu' so 05/201 5/TT-TTCP ngày 10/9/2015 cüa Thanh tra ChInh phü
Va cac van ban pháp 1ut eó lien quan.
Biêu 4: Giao Chánh thanh tra huyn có trách nhiêm
1. Tham muu UBND huyên phê duyêt KC hoch tiên hânh thanh tra Va
chi do hot dng cha Doân thanh tra.
2. Du tháo Kt luân thanh ti-a trInb C1iÜ tiCh Uy ban nhân dan huyn kt
iun, xir 1 theo quy djnh cda pháp 1ut.
Diêu 5: Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành kê tr ngây ks'.
Diu 6. Chánh Van phOng huyn; Chánh Thanh ti-a huyn; Lãnh do
các phông: Tài chInh - K hoach, Kinh té và H tang; Thñ tru'O'rlg các co
quan, do-n vj có lien quan và các ông (ba) có ten ti Diêu 2 thi hành Quyét
dinh nay./.
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- Niur Diêu 6:
- Thanh tra tinh:
- TI: HU. HDND huyên:
- CT. PCI UBND huyën:
- UBKT Huyn iy:
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- Lrru VT.
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