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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác quản lý ngân sách 

tại Trung tâm Quản lý đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

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 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

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 số 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 1382/QĐ-CT ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc thanh tra công tác quản lý ngân sách tại Trung tâm 

Quản lý đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác quản lý 

ngân sách tại Trung tâm Quản lý đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình. 

Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến 

thời điểm kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị. 

Điều 2. Cử Ông Vừ A Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện giám sát hoạt 

động của Đoàn thanh tra theo quy định. 

Điều 3. Nhiệm vụ giám sát: Giám sát việc chấp hành pháp luật của 

Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; việc thực hiện nhiệm vụ và 

triển khai hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra; thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 

của Thanh tra Chính phủ. 



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vừ A Hùng - Phó 

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

tra huyện; Trưởng Đoàn thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra; Thủ trưởng các cơ 

quan: Trung tâm Quản lý đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, HSTTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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