
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-UBND Bảo Yên, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 

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

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019; 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 Của Thanh tra 

Chính phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh 
tra, Kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 
của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định việc xây dựng, phê duyệt kế 

hoạch thanh tra hàng năm; 

Căn cứ Văn bản số 578/TT-VP ngày 17/10/2022 của Thanh tra tỉnh Lào 

Cai về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra  năm 2023, xử lý chồng 
chéo trong công tác thanh tra năm 2023 và Văn bản số 649/TT-VP ngày 
24/11/2022 về việc xử lý chồng chéo trong Kế hoạch thanh tra năm 2023; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 09/TTr-TT ngày 
09/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

(có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo) 

Điều 2. Thanh tra huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh 
tra năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. 

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

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên 
tại Điều 1 và tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 
- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu: VT, TT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 
 

 
    Nguyễn Việt Hà 



DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA TRONG NĂM 2023 

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

 
 

Số 

TT 
Đối tượng thanh tra Nội dung Thanh tra 

Thời kỳ thanh 

tra 

Thời gian 

tiến hành  
Ghi chú 

1 
- UBND xã Bảo Hà  

- UBND xã Kim Sơn 

Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng ngân sách, tài sản; quản lý, sử dụng đất đai; tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

Từ năm 2021 đến 

năm 2022 

Dự kiến 

Quý I 
 

 

2 

- UBND xã Xuân Hòa 

- UBND xã Xuân 

Thượng 

Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng ngân sách, tài sản; quản lý, sử dụng đất đai; tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

Từ năm 2021 đến 

năm 2022 

Dự kiến 

Qúy II 
 

3 

 

- Trung tâm phát triển 

quỹ đất 

 - Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

Thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham 

nhũng 

Từ năm 2020 đến 

năm 2022 

Dự kiến 

Qúy III 
 

 

4 

Cụm trường xã Phúc 

Khánh: Trường Mầm 

non số 1, Tiểu học, 

THCS 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng ngân sách, tài sản và các khoản thu của nhà trường 

Từ năm 2020 đến 

năm 2022 

Dự kiến 

Qúy III 
 

5 

Cụm trường xã Phúc 

Khánh: Trường Mầm 

non số 2, TH&THCS 

số 1, TH&THCS số 2 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng ngân sách, tài sản và các khoản thu của nhà trường 

Từ năm 2020 đến 

năm 2022 

Dự kiến 

Qúy IV 
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