
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tw do - Hnh phüc 

S& 921 /QD-UBND Ninh BInh, ngày 2Y tháng 12 nám 2020 

QUYET DNH 
Phê duyt Kê hoich thanh tra nãm 2021 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BINH 

Can ctLuçt Td chz'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015, 

C'án ci Lut tha &1, b sung mç3t sO' diu cia Luçt To ch&c chInh phz và 
Lu2t TO chi'c chInh quyên dja phu'ang ngày 22/11/2019, 

Can c&Luçt Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Can thNghj dfnh sO' 86/2011/ND-CF ngày 22/9/2011 cza chInhphz quy djnh 
chi tiêt và hithng dan thi hành mót sO diêu cza Luát Thanh tra, 

Can cii' ThOng tu' sO' 01/2014/TT-TITCP ngày 23/4/2014 cia Thanh tra ChInhphz 
quy djnh viçc xáy dmg, phê duyt ct/nh hwó'ng chu'o'ng trinh thanh tra, kê hogch 
thanh tra, 

Thl!c hin Van ban so' 1792/TTC'P-KJJTH ngày 19/10/2020 cia Thanh tra 
ChInh phi ye vic hu'ó'ng dan xây dyng kê hogch thanh tra näm 2021; 

Theo d ngh/ cza Chánh Thanh tra tinh tçii Ta trinh sO' 18/71-hr ngày 11/12/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt K hotch thanh tra 11am 2021 (co Ke' hogch kern theo). 

Diu 2. Giao Thanh tra tinh trin khai các cuôc thanh tra theo K hoi.ch 
di.rçc phé duyt, dung trInh tr, thu tc pháp 1ut quy dnh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành tü ngày k ban hành. 

Diu 4. Chánh Van phông TiJy ban nhân dan tinh, Chánh Thanh tra tinh, 
Thu tru&ng các s, ban, ngành, Chü tch Uy ban nhân dan các huyn, thânh phô và 
các Ca quan, dcin vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncri n/i In: 
- Nhix Diêu 4; 
- Thrng trirc Tinh üy; 
- Thuàng trrc I-[DND tinh; 
- Lãnh dto UBND tinh; 
- Vi,i Kê ho?ch, Viii To chirc và Tong hçp; Ciic 1, N; 

(Thanh tra ChInh phü) 
- Uy ban Kiém tra Tinh Uy; 
- Ban Ni chInh Tinh Uy; 
- Van phông Tinh üy; 
- Van phOng HDND tinh; 
- Lành do VP UBND tinh; 
- Luu: VT, các VP. 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phñc 

KE HOACH 
Thanh tra nãm 2021 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 921 /QD-UBND ngày2'f/12/2 020 
cia Chi tjch Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Uy ban nhân dan tinh xây drng k hoach trin khai thirc hin thanh tra vic 
chp hành chmnh sách, pháp luat; Lust Phông, cMng tham nhuirig và thanh tra giãi quyt 
khiu nai,  t cáo, t chirc tip cong dan näm 2021 nhu sau: 

- . A A 9 A • A • A V 9 A A I. Linh virc tiep dan, giai quyet khieu ni, to cao cua cong dan, phong 
chng tham nhüng 

1. Xác minh, tham mi.ru 100% các vi vic dun thu khiu nai,  t cáo cüa 
cong dan khi duçrc Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh giao. 

2. Thanh tra trách nhim cüa Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành pM; 
Thu tru&ng các sâ, ngành trong vic thc hin Lutt Tip cong dan, Lut Khiêu nai, 
Lut T cáo, Lut Thanh tra và Lut phông, cMng tham nhUng. 

- Dan vi duoc thanh tra: 

+SiDu1ich; 

+ Sâ Lao dng - Thuang binh và Xä hi; 

+ Sr Giáo due và Dào tao; 

+ Ban Quán 1 các khu cOng nghip tinh; 

+ Uy ban nhân dan thành pM Tam Dip. 

Riêng di vâi S Du ljch, Ban Quãn 1 các khu cOng nghip tinh thanh tra 
them nOi  dung: Cong tác thirc hin chInh sách pháp 1ut và thim 

vv, 
quyn han 

cüa dan vj (bao gm các dan vj trrc thuc Sâ và Ban). 

- ThOi gian thirc hin: Trong näm 2021. 

II. Cong tác giám sat xtr 1 sau thanh tra 

- Kim tra, don dc trách nhim t chüc thirc hin các kt 1un, kin nghj 
thanh tra näm 2020. 

- Thanh tra, kim tra mt s dan vj Thanh tra v vic theo dOi, don d6c, 
kim tra vic thirc hin kt 1un, kin nghj, quy& djnh x1r 1 v thanh tra. 

- Thi gian thirc hin: Trong näm 2021. 
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III. Thanh tra vic chp hành chInh sách, pháp 1ut 

- Thanh tra vic chip hành các quy djnh v quãn 1, sü diing tài chInh nàm 
2018 - 2019 tai  Cong ty TNIHH MTV X s kin thit Ninh BInh và Cong ty Khai thác 
cong trInh thüy 1çi. 

- Thanh tra cong tác chp hành chInh sách pháp 1ut và thirc hin nhim vit, 
quyên han  ye dâu tu xây drng co bàn ti'r näm 2015 - 2020 tai  liJy ban nhân dan 
huyn Yen Khánh. 

- Thanh tra cong tác chp hành chinh sách pháp 1ut v du tiz xây dirng co bàn 
di vâi 06 cong trInh, di,r an, C%1 th nhu sau: 

+ Cong trInh: Xây dimg tri sâ lam vic Huyn üy, Hi ding nhân dan và Uy 
ban nhân dan huyn Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim Scm lam chü du tu. 

+ Cong trInh: Xây dmg co s ha tng khu giãn dan cu xã Lun Phuong, 
huyn Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim Son lam chü du tu. 

+ Cong thnh: Xây d1mg diing giao thông nông thôn xà Gia Trung, huyn Gia Vin 
do Uy ban nhân dan huyn Gia Vin lam chü d.0 tu. 

+ Cong trInh: Nâng cp tuyn duing dn Dirc Thánh Nguyn di Dào Lam, 
xà Gia Thäng, huyn Gia Vin do Uy ban nhân dan huyn Gia Vin lam chü du tu. 

+ Cong trInh: D%r an Trii s0 Huyn üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan 
và Hi trumg trung tam huyn Gia Vin do Uy ban nhân dan huyn Gia Vin lam 
chü dâu tix. 

+ Cong thnh: Xây drng co sâ ha tng khu dan cu mói phIa Tây du?mg L Nhan Tong, 
phithng Ninh Phong, thành phô Ninh Binh do Uy ban nhãn dan thành pM Ninh BInh 
lam chU dâu tu. 

- Th?yi gian thirc hin: Trong 11am 2021. 
A A A A IV. Thanh tra d9t xuat, thanh tra chuyen de 

Thirc hin thanh tra dt xuât, thanh tra chuyên ct theo chi ctao cüa Thanh tra 
ChInh phü, Uy ban nhân dan tinh; vii vic do báo chI, du lun neu./. 
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