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         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày15/11/2010; 

 Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 

59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật phòng, chống tham nhũng; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ qui định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế 

hoạch thanh tra; 

Thực hiện văn bản số 407/TTr-VP ngày 27/10/2020 của Thanh tra tỉnh Gia 

Lai về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; 

 Xét đề nghị của Thanh tra huyện tại tờ trình số:08/TT-TTr, ngày 16 tháng  

11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch số 17/KH-TTr ngày 16/11/2020 của Thanh tra 

huyện Chư Sê về kế hoạch thanh tra năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Sê. 

(có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2 (T/h);                                                                                 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

-  Lưu: VT, CVNC.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Kpui H’Blê 
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1
Thanh tra tại trường: Trung học cơ sở Phan 

Đăng Lưu

Thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà 

nước, các khoản thu-chi, đóng góp, hỗ trợ, học phí 
2017-2020 Qúy I

2 Thanh tra tại trường: Tiểu học Lê Lợi
Thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà 

nước, các khoản thu-chi, đóng góp, hỗ trợ, học phí 
2016-2020 Qúy I

3
Thanh tra tại: Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Chư Sê

Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

2019-2020 Qúy I

4
Thanh tra tại: Phòng Lao động Thương binh và 

xã hội huyện Chư Sê

Thanh tra việc quản lý và sử dụng tất cả các nguồn 

kinh phí, việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền

2017-2020 Qúy II

5  Thanh tra tại: UBND xã HBông

Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, các 

khoản đóng góp ngoài ngân sách, công tác tổ chức 

huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại xã

2019-2020 Qúy II

6  Thanh tra tại: UBND xã Ia Tiêm

Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, các 

khoản đóng góp ngoài ngân sách, công tác tổ chức 

huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại xã

2017-2020 Qúy III

7  Thanh tra tại: UBND xã  BarMăih

Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, các 

khoản đóng góp ngoài ngân sách, công tác tổ chức 

huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại xã

2018-2020 Qúy III

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật 

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo

Từ tháng 

11/2020 đến 

tháng 10/2021

Qúy IV

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2021 CỦA THANH TRA HUYỆN CHƯ SÊ

(Kèm theo Quyết định số: 1063 /QĐ-UBND ngày  17 tháng 11  năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê)

II. THANH TRA TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I. THANH TRA KT-XH; VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
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