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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Thanh Liêm, ngày     tháng 6 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021  

đối với một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đê điều ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;  

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND huyện 

Thanh Liêm phê duyệt; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2021 đối với một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thời gian thanh tra: Theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau: 

1- Ong Nguyễn Trọng Tuệ - Chánh thanh trta  - Trưởng đoàn; 

2- Ông Lê Văn Đậu  - Phó Chánh Thanh tra  - Phó trưởng đoàn; 

3- Ông Trần Ngọc Hưng - Hạt phó Hạt Quản lý đê huyện - Thành viên; 

4- Ông Lê Chí Tịnh - Thanh tra viên Thanh tra huyện - Thành viên; 

5- Bà Nguyễn Thúy Hà - Thanh tra viên Thanh tra huyện - Thành viên; 

6- Ông Phạm Đức Hiệp - Chuyên viên phòng NN&PTNT  - Thành viên. 
 

Đoàn thanh tra có quyền trưng tập một số cán bộ chuyên môn của các cơ 

quan tham gia Đoàn thanh tra. 
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Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ: 

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch 

UBND huyện phê duyệt; 

- Báo cáo kết quả thanh tra về UBND huyện, đồng thời kiến nghị biện 

pháp xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

được thanh tra; các ông (bà) có tên tại Điều 2 và những tổ chức, cá nhân có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện uỷ;  

- TT HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
 

 


		2021-06-16T10:19:12+0700


		2021-06-16T10:21:36+0700


		2021-06-16T10:21:36+0700


		2021-06-16T10:21:36+0700




