
  

UBND HUYỆN NGHĨA HƯNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THANH TRA HUYỆN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

            Số:      /TB-TTr                         Nghĩa Hưng, ngày 16 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch thanh tra năm 2022 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND 

huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022. 

Thanh tra huyện thông báo kế hoạch thanh tra năm 2022 tại các đơn 

vị, cơ quan như sau:  

1. Thanh tra hoạt động ngân sách nhà nước cấp và các khoản đóng góp của 

phụ huynh học sinh tại các trường học, dự kiến triển khai trong quý I, quý II:  

- Trường Mầm non: Xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Lạc, thị trấn Liễu Đề; 

- Trường Tiểu học: Xã Nghĩa Đồng, thị trấn Rạng Đông; 

- Trường THCS: Xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Thái. 

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

đối với UBND xã Nghĩa Tân, dự kiến triển khai trong quý II, quý III. 

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách đối 

với UBND xã Nghĩa Bình, dự kiến triển khai trong quý III, quý IV. 

4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; Tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, dự kiến triển khai 

trong quý IV. 

5. Tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, 

UBND Huyện và Thanh tra tỉnh Nam Định giao. 

 Thanh tra huyện thông báo kế hoạch thanh tra năm 2022 tới Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện trong hoạt động thanh tra./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                       
- Lãnh đạo UBND huyện;     

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;                                                                             

- Lưu TTr. 

 

CHÁNH THANH TRA 
                 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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