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QUYET 111 H
Phê duyt kê hoich than tra nam 2019
GIAM DOC sO' TAI CHIN!!
Can cu Lutt Thanh tra so 56/2010/QI-I12 ngày 15/11/2010 và Nghj djnh
86/2010/ND-CP ngày 22/09/20 11 cüa ChInh I hñ quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng dtn
thi hành môt so diêu cüa ciia Luât Thanh tra;
Can cu Thông tix so 01/2014/TT-TTCP ày 23/4/20 14 cüa Thanh tra ChInh
phü quy djnh vic xây drng, phé duyt djnh huóng chuGng trInh thanh tra, k
hoach thanh tra;
Can cñ' Quyt djnh s 55/2016/QD.UIND ngày 12/10/2016 cüa UBND
Tinh ye vic ban hành Quy dnh ye chñ'c nàng, nhirn vi, quyCn hn và co câu to
chñc cüa So. Tài chInh Tinh Dông Tháp.
Xét d nghj cOa Thanh Ira So. Tài chInh i to. trinh s
04/12/2018.

i /TTr-TTr ngày

QUYET I)!NII.
Diêu 1. PhC duyt Kê hoach thanh tra näi 2019 cüa Thanh tra So Tài chInh
(co Danh muc các cuôc thanh tra kern theo).
Then 2. Quyêt dinh nay có hiu 1irc to. ngà 0 1/01/2019.
Giao Chánh thanh tra So. có trách nhiêi t cho.c trin khai thuc hin 1K
hoich nay. Dnh k3' tháng, qu, 6 tháng và näi tong hcp, báo cáo kOt qua Ve co
quan cap trCn theo quy djnh.
1)iu 3. Chánh Van phOng, Chánh thanh a SO, Tnr&ng các phOng ban don
vi thuôc SO', các do'n v trong KC hoach thanh tr Tài chinh trCn da bàn tinh Dông
Tháp có trách nhitrn thi hành QuyCt djnh này./.
IVu, u/ian:
- Nhr diOu 3;
- Thanh tra I3ô Tâi chInh;
- Thanh tra tinh;
Lru: VT, Tir.
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CONG !IOA
1101 CHU NGHIA VHT NAM
D)c IIp - T' do - Hinh phñc

TTVJ

\\ < \TA CHBi
(Ban hc
i'hü' Dôi tuo'ng
tu' thanh tra
1 1!uyn Lai
Vung

soNG

jMUC CAC CUOC ThAN!! TRA NAM 2019
inh s .'I.../QD-STC ngày .Ci12/2O18 cia S& Ti ch[nh)

Noi dung thanh tra
- TInh hInh lap, giao dii' toán,
thi'c hin, quyCt toán NSNN;

Thôi han Pham vi
thanh tra thanh tra

Thbi gian
tien hanh

Don vi
chu tn

1)o'n vi phôi
hop

Qul I và
11/2019

Thanh
tra S&

Phông NS
(khi can)

30 ngày Näm 2018 Qul Ill và Thanh
IV/2019 tra So

Phông NS
(khi can)

30 ngãy Nãm 2018

- TInh hInh quãn 1 thu, chi
ngfin sách;
- Tlnh hInh quãn Isü' ding,
thanh quyCt toan von dãu tu'
XDCB va các chu'o'ng trInh mvc
tiêu.
2

i!uyn
hông
Ngu'

- TInh hInh lap, giao d toán,
thuc hiên, quyêt toán NSNN;
- I inh hrnh quan ly thu, chi
ngân sách;
- Tlnh hInh quãn 1sfr diing,
thanh quyêt loan von dâu tu'
XDCB và các chu'o'ng trmnh miic
tiCu.

Thanh PhOng IICSN
(khi can)
tra SO'

3

Lien hip - TInh hInh quan l, sO' ding Va 30 ngãy Näm 24)18 QuIll vã
111/2019
hi khoa quyt loan các nguôn kinh phi;
h9c vã K5 - Vic chIp hành các chI d,
thutt
chInh sách tài chInh và nghia vy
dOi vói ngãn sách (nCu co).

4

Trung - Tlnh hInh quan l, sfr dyng và 30 ngày Nãm 2018 Quill! và Thanh PhOng IICSN
(khi can)
IV/2019 tra SO'
tam Kiêm quyt toán các nguôn kinh phi;
dlnh Va
- Vic chap hành các ch do,
Kcrn
chinh sãch tãi chInh vã nghia vy
nghiçm
di vói ngãn sách (nIu co).
thuoc So'
KII&CN

Ghi
chu

