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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh
tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 1081/TTr-VP ngày 19 tháng 11 năm 2018
của Thanh tra Tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 và
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Huyện tại Tờ trình số 13/TTr-TTr ngày 03
tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 (kèm Kế hoạch thanh
tra số 10/KH-TTr ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Huyện và danh
mục các Đoàn thanh tra năm 2019).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Giao Chánh Thanh tra Huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh
tra ban hành kèm theo Quyết định này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy
ban nhân dân Huyện và Thanh tra Tỉnh theo quy định.
Quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan;
hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp gây khó khăn cho tổ chức và doanh
nghiệp. Đồng thời, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thanh tra
đột xuất theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Chánh Thanh tra Huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND Huyện;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể Huyện;
- CT, Các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- NC-NC(Khai, Tr) ;
- Lưu: VT.
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