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      SỞ TÀI CHÍNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH  

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách                                         

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

     

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

           

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

 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 một số điều của Luật thanh tra; 

 Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ- CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành tài chính; 

 Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 214/QĐ- STC ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 

2019; 

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra công tác quản lý thu - chi ngân sách huyện Bình Gia 

tỉnh Lạng Sơn về các nội dung sau: 

1. Thanh tra việc lập và chấp hành kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách 

của huyện. 

2. Thanh tra việc quản lý tài chính và tài sản của các đơn vị dự toán thuộc 

ngân sách huyện. 

3. Thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây 

dựng thuộc Ngân sách huyện.  

4. Thanh tra công tác thanh quyết toán ngân sách. 

Thời kỳ thanh tra: Năm 2017, năm 2018 và các số liệu trước sau có liên 

quan đến nội dung thanh tra.  
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Thời gian thanh tra 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Đoàn thanh 

tra công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị. 

 Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1 gồm 

các Ông (Bà) có tên sau: 

1. Bà Nghiêm Thị Hà: Phó Chánh thanh tra - Trưởng đoàn. 

2. Ông Tống Minh Đoài: Phó Chánh thanh tra - Phó Trưởng đoàn. 

3. Bà Nguyễn Thị Hà: Thanh tra viên - Thành viên. 

4. Bà Nguyễn Thị Mây: Công chức thanh tra - Thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra được quy định tại Điều 

53, 54 của Luật Thanh tra. 

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được quy định tại Điều 57, 58 

của Luật Thanh tra.  

1. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ: Thanh tra việc lập và chấp hành dự toán 

thu chi ngân sách Nhà nước, công tác quản lý tài chính và tài sản của các đơn vị 

dự toán thuộc ngân sách huyện. 

2. Đối tượng thanh tra: UBND huyện Bình Gia (trực tiếp là phòng Tài 

chính - Kế hoạch và các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện) 

-  Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban chuyên môn của UBND 

huyện có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu, sổ kế toán, 

chứng từ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và chấp hành các kết luận, kiến nghị 

của thanh tra. 

3. Giao cho Ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính giám sát 

hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia, Chánh Thanh tra, 

Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c);                                     GIÁM ĐỐC                              
- UBND huyện Bình Gia;                                                                    

- Thanh tra tỉnh;                                                                                   
- Phòng TC-KH huyện Bình Gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Như Điều 4 (Để thực hiện); 

- Lưu VT.              

                                                                                                             

                                                                                         Đoàn Thu Hà  
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