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Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN 

 
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; 

 Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch công tác 

thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ;  

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tại Tờ trình số 29/TTr-TTr 

ngày 25 tháng 11 năm 2019, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ, 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2018 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

1. Không thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm việc tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Văn thư – Lưu 

trữ trực thuộc Sở Nội vụ trong Quý IV/2019.  

Lý do:  

- Thực hiện Công văn số 1908/BNV-TT ngày 04/5/2019 của Bộ Nội vụ 

về việc đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, Kế 

hoạch 391/KH-TKTr  ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương hành chính tỉnh; theo đó, hiện nay Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra 

theo kế hoạch nêu trên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ nội vụ 

theo quy định.  

- Đồng thời, thực hiện Công văn số 2757/UBND-TCDNC ngày 28/6/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo 

Đề án số 442/QĐ-UBND ngày 13/3/2012; theo đó, hiện nay Chi cục Văn thư – 



Lưu trữ đang kiểm tra công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng và năng lực các đơn vị 

thực hiện cung ứng dịch vụ công lưu trữ (theo Đề án số 442/QĐ-UBND ngày 

13/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và tiến hành rà soát hồ sơ, kỷ vật 

đối với cán bộ đi B trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

          2. Giữ nguyên các nội dung khác tại Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 

06 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Chánh Thanh tra Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai và thực 

hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;                                                                                           

- Thanh tra Bộ Nội vụ (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Long Biên 
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