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UBND TØnh hoµ b×nh 

Së tµi chÝnh 

 

Sè:       /QĐ-STC 
   

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt  nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

              Hoµ B×nh, ngµy      th¸ng 02 n¨m 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác quản lý,  

điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 

 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định 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; Nghị định 

82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy 

chế về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Tài chính; Thông tư 05/2015/TT-

TTCP ngày 10/9/2015 của  Thanh tra Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh 

Hòa Bình, về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Công văn số 13185/BTC-TTr  ngày 26/10/2018 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019; Quyết định số 

246/QĐ-STC ngày 03/12/2018 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số 36 /QĐ-STC ngày 19  

/02/2019 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, về việc thanh tra công tác quản 

lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; 

Kế hoạch thanh tra của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, đối với công tác quản 

lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.   

Xét đề nghị của ông Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tiến hành giám sát đối với hoạt động của Đoàn thanh tra công tác 

quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ 

Sơn. Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến 

thời điểm kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra. 

Điều 2. Giao ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở giám sát hoạt động 

của Đoàn thanh tra.  
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Điều 3. Ông Trần Quốc Khánh có nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh 

tra theo Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về giám 

sát hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Điều 4. Ông Trần Quốc Khánh, ông Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ông 

Chánh Thanh tra Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

N¬i nhËn: 

- UBND huyện Kỳ Sơn; 
- Như Điều 4; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT. 

 
 

gi¸m ®èc 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Đức 
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