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KẾ HOẠCH 

Thanh tra, kiểm tra các chính sách dân tộc năm 2019 
 

 

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

Căn cứ Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc;  

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 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng 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 06/QĐ-BDT ngày 28/02/2018 của Trưởng Ban Dân 
tộc tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng 
chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 466/TTr-NV.I ngày 15/10/2018 của Thanh tra tỉnh 
Lạng Sơn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019. 

Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các 
chính sách dân tộc năm 2019 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện những sai sót trong công tác quản lý, 
chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các chính sách về công tác dân tộc; phát hiện 
những hạn chế, sai phạm trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật đồng thời 
phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện, dấu hiệu, hành 
vi, vi phạm pháp luật để từ đó kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
biện pháp xử lý, khắc phục, chấn chỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan. 

 2. Yêu cầu 

Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với 
việc tham mưu cho lãnh đạo Ban trong quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. 
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Thanh tra phải đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian theo Quyết 
định thanh tra đã được phê duyệt; tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đảm 
bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời đáp ứng được các yêu 
cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. 

II. NỘI DUNG THANH TRA, THỜI GIAN THANH TRA 

1. Nội dung thanh tra: 

 1.1. Thanh tra các Chủ đầu tư về việc tổ chức triển khai, thực hiện 
Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thuộc Chương trình mục 
tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ khi chuẩn bị tổ chức triển khai, thực 
hiện đến khi hoàn thành kết thúc thanh, quyết toán các chính sách. 

1.2. Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chính sách hỗ trợ phát 
triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn theo Quyết 
định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh.  

1.3. Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chính sách đối với người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg 
và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

(có danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo) 

2. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2017 – 31/12/2018, những nội dung có 
liên quan được xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra. 

3. Thời gian thanh tra, kiểm tra:  

Thực hiện trong quý II, III và quý IV năm 2019. 

III. ĐỐI TƯỢNG THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Đối tượng thanh tra: 

- Quý II/2019 thanh tra tại huyện Bình Gia. 

- Quý IV/2019 thanh tra tại huyện Văn Quan.  

2. Đối tượng kiểm tra: Quý III/2019 kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực 
hiện các chính sách dân tộc năm 2019 tại UBND các huyện. 

3. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh 
tra do thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Biện pháp tổ chức thực hiện 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Thanh tra Ban 
xây dựng chương trình, tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các Sở, 
Ban, ngành liên quan để thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các 
chính sách dân tộc theo các nội dung trên.  
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2. Trách nhiệm thực hiện 

Thanh tra Ban chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên 
môn và các bên có liên quan tham mưu, dự kiến thành phần Đoàn thanh tra, 
kiểm tra báo cáo, trình Trưởng Ban ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra theo 
kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra; bố trí các 
điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế 
hoạch. 

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra báo cáo 
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra và các 
vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy 
định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- CVP; TTr; các phòng CM; 
- Lưu: VT. 

PHÓ CHÁNH THANH TRA PHỤ TRÁCH 
 
 

                            
 
 
 
 

Bế Văn Sơn 
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DANH MỤC KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Kế hoach  số:  43  /KH-TTr ngày  05 /12/2018 của Chánh thanh tra Ban Ban Dân tộc tỉnh) 

 

Số 
TT Nội dung thanh tra, kiểm tra Tổ chức được thanh tra 

Thời kỳ 
thanh tra, 
kiểm tra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Ghi 
chú 

 
 
1 

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc: 
+ Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, 
thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 
+ Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít 
người ở xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 06/2017/QĐ-
UBND của UBND tỉnh.  

Các chủ đầu tư; Ban quản lý 
dự án và các phòng chuyên 

môn liên quan thực hiện 
Chương trình 135 huyện 

Bình Gia. 

Từ 
01/01/2017 

đến 
31/12/2018 

 
Quý II 
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- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc: 
+ Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, 
thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 
+ Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Các chủ đầu tư; Ban quản lý 
dự án và các phòng chuyên 

môn liên quan thực hiện 
các chính sách dân tộc 

huyện Văn Quan. 

  
Từ 

01/01/2017 
đến 

31/12/2018 
Quý IV 
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Kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc 
năm 2019. 

UBND các huyện Năm 2019 Quý III 
 

4 Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 
thanh tra do thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên giao. 

    

 


