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 Số:       /QĐ-UBND                          Nghĩa Hưng, ngày      tháng 12  năm 2021  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG 

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

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

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 02 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 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 định hướng chương trình thanh tra, 

kế hoạch thanh tra; 

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Nam Định tại văn bản số 

434/T.Tr-VP ngày 02/11/2021 về việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 13/TT-TTr ngày 

10/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra 

huyện (kèm theo Kế hoạch thanh tra số 13/KH-TTr ngày 15/11/2021). 

Điều 2. Giao Thanh tra huyện trực tiếp tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp các 

cơ quan để thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3.  Giao Chánh Thanh tra huyện cụ thể hoá kế hoạch công tác thanh 

tra năm 2022 được phê duyệt trên để tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                                 
- Thanh tra tỉnh NĐ;                                                                                              

- TT Huyện uỷ; 

- TT UBND huyện; 

- Như điều 4; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dương 
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