
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023 CỦA THANH TRA HUYỆN TUY ĐỨC  

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) 

  

STT Lĩnh vực Nội dung thanh tra Đối tượng thanh tra 
Thời kỳ 

thanh tra 

Dự kiến 

thời gian  

thực hiện 

 

 

1 

 

 

Kinh tế - xã hội 

Thanh tra công tác thu, chi, quản lý và sử 

dụng tài chính. 

- UBND xã Đăk Buk So. 

- Các trường: THCS Đăk Buk 

So; tiểu học Bế Văn Đàn; mầm 

non Hoa Mai; 

 

Từ năm 2018 

đến thời 

điểm thanh 

tra 
Quý I đến 

hết quý II 
Thanh tra trách nhiệm các cơ quan, đơn vị: 

Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Ban QLDA và PTQĐ, UBND xã Đăk Buk 

So trong việc tham mưu UBND huyện giao 

đất tại điểm dân cư số 11. 

- Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ban QLDA và PTQĐ. 

- UBND xã Đăk Buk So. 

Từ khi triển 

khai thực 

hiện dự án 

 

2 

 
Xét khiếu, tố 

Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp 

luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử 

lý và giải quyết đơn thư của công dân. 

 

UBND xã Đăk Ngo. 

 

 

Từ năm 2018 

đến thời 

điểm thanh 

tra 

 

Quý III 

3 
Phòng, chống 

tham nhũng 

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Phòng Y tế. 

Từ năm 2018 

đến thời 

điểm thanh 

tra 

Quý IV 

  

Ghi chú: Thời điểm thanh tra có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.  

Nếu có sự thay đổi, Thanh tra huyện Tuy Đức sẽ thông báo để các đơn vị được thanh tra biết. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-17T14:40:54+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức<tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-17T14:41:03+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức<tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-17T14:42:43+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức<tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




