
  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /QĐ-UBND                   Nghi Xuân, ngày      tháng     năm 2019 

  

                                                     QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Phòng, 

chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

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 chương trình kế hoạch thanh tra;  

Căn cứ Văn bản số 606/TT-VP ngày 06/12/2019 của Thanh tra tỉnh về 

việc định hướng xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2020; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 90/TTr-TT ngày 

16/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra huyện đã 

được xây dựng tại Kế hoạch số 89/KH-TT ngày 16/12/2019 

(cụ thể có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo). 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra huyện căn cứ Kế hoạch được phê duyệt tại 

Quyết định này tiến hành thực hiện công tác thanh tra theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

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

trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.                           

Nơi nhận                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 - Như Điều 3;                                                           CHỦ TỊCH 

 - Thanh tra tỉnh; 

 - Các đơn vị được thanh tra; 

 - Lưu VT, TT;                                  

                            

 

               Nguyễn Hải Nam                    
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