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QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2011 của  

Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Công văn số 488/T.Tr-VP ngày 25/12/2019 của Thanh tra tỉnh về 

việc đề nghị điều chỉnh kế hoạchThanh tra, kiểm tra năm 2020; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, 

 QUYẾT ĐỊNH:                                                                                                                                                            

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Nội vụ (đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-SNV ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở 

Nội vụ), cụ thể như sau: 

- Không thực hiện cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

công tác nội vụ đối với Sở Tài nguyên &Môi trường và thanh tra việc quản lý, sử 

dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND 

huyện Vụ Bản. 

- Lý do: Năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp 

luật về đất đai; thực hiện pháp luật về tài nguyên khoáng sản; việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ công vụ; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Năm 2020, Thanh tra 



tỉnh theo Kế hoạch sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện 

Vụ Bản trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng. 

Điều 2. Giao Thanh tra Sở thực hiện việc điều chỉnh và thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các Phòng, Ban, 

Chi cục thuộc Sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                
- Thanh tra Bộ Nội vụ;  để báo cáo 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở ;  
- Sở Tài nguyên & MT; 
- UBND Vụ Bản; 
- Như Điều 4; 
- Lưu VT, TTr (02).                                                                

                    GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

                   Triệu Đức Hạnh 
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