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QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý,  sử dụng kinh phí 

tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Hà 

 

CHỦ TỊCH 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; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

 Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/ 2010; 

Căn cứ Nghị định 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; các Nghị định quy định 

chi tiết việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Thông tư 

hướng dẫn thi hành; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý, sử 

dụng kinh phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Hà. 

 Thời kỳ thanh tra: Từ  01/01/2016 đến hết 30/11/2018. 

Thời hạn thanh tra 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể 

ngày nghỉ theo chế độ quy định). 

 Thời gian làm thêm giờ (nếu có) chi trả từ nguồn chi thường xuyên của Thanh 

tra huyện. 

 Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:  

1. Ông:  Nguyễn Văn Cường, Chánh thanh tra 

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó chánh thanh tra 

3. Bà: Trần Thị Phương, Thanh tra viên 

4. Ông: Phan Thanh Giáp, Thanh tra viên 

5. Ông: Nguyễn Trung Hiếu, CV phòng thanh tra 

- Trưởng đoàn; 

- Phó Trưởng đoàn; 

- Thành viên; 

- Thư ký; 

- Thành viên; 



6. Ông: Trịnh Quang Vượng, CV phòng Nội vụ 

7. Ông: Lê Văn Mạnh, CV phòng TN-MT 

- Thành viên; 

- Thành viên; 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 46, 

47 Luật Thanh tra năm 2010. 

 Giao Trưởng đoàn thanh tra chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đoàn thanh 

tra theo đúng quy định của pháp luật; giúp Chủ tịch UBND huyện xử lý hoặc 

trình Chủ tịch UBND huyện xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất phát 

sinh trong quá trình thanh tra. 

Đoàn thanh tra được sử dụng con dấu của Thanh tra huyện để thực hiện 

giao dịch trong quá trình thanh tra và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Giám đốc 

văn phòng đăng ký QSD đất huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TTra. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Việt Hà 
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