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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra  

năm 2023 của Thanh tra huyện  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;  

Căn cứ Công văn số 7190/UBND-NC ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đăk Nông về việc xử lý chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng, thời 

gian thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tuy Đức về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tuy Đức; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 285/TTr-TTr ngày 

13/12/2022. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra huyện Tuy 

Đức (có Kế hoạch cụ thể kèm theo ). 

Điều 2. Trên cơ sở kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Chánh Thanh tra 

huyện có trách nhiệm triển khai và thực hiện đúng quy định của pháp luật, báo cáo 

kết quả về UBND huyện và Thanh tra tỉnh Đắk Nông theo định kỳ. 

Đối với các cơ quan, đơn vị khác, Thanh tra huyện tiến hành triển khai thực 

hiện thanh tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                  

 Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử (để công khai); 

- Lưu VT. (T)                                                                                   

             Phạm Ngọc Ẩn 
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