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QUYẾT ĐỊNH  

Thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách  

dân tộc tại UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 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 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BDT ngày 13/12/2021 của Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chính sách dân tộc năm 

2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại 

UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với nội dung, phạm vi như sau:  

- Nội dung thanh tra: Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

+ Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo 

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2020. 

Khi cần thiết, đoàn thanh tra được quyền xem xét hồ sơ, tài liệu có liên 

quan phát sinh trước và sau thời kỳ thanh tra nêu trên. 

- Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định 

thanh tra. 

Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông: Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Hoàng Mạnh Linh, Thanh tra viên Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh - 

Thành viên; 
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3. Bà: Hoàng Thị Thu Trang, Thanh tra viên Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh - 

Thành viên; 

4. Ông: Lăng Văn Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc tỉnh - 

Thành viên;  

5. Ông: Phạm Minh Tuấn, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc 

tỉnh, thành viên. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:   

1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức triển 

khai thực hiện Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo cho UBND huyện Chi Lăng 

bằng văn bản về việc công bố quyết định thanh tra, kèm theo đề cương yêu cầu 

báo cáo ít nhất 05 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, các thành 

viên đoàn thanh tra và quy trình thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Giám sát hoạt động của đoàn thanh tra: Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh. 

Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 2, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, 

Trưởng Phòng Nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Chi Lăng và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT huyện Chi Lăng; 

- Lưu: VT, TTr. 

TRƯỞNG BAN 

                            

 

                      

 

 

 

Vi Minh Tú 
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