
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:       /QĐ-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tây Ninh, ngày      tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán 

 Tại Sở Công thương tỉnh Tây Ninh. 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

 

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 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-STC ngày 19/12/2018 của Giám đốc Sở Tài 

chính về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019; 

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, 

kế toán tại Sở Công thương tỉnh Tây Ninh về các nội dung:  

- Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách cấp về 

quản lý hành chính, sự nghiệp công lập và kinh phí khác; 

- Việc lập dự toán, thực hiện dự toán thu, nộp, sử dụng và quyết toán các 

nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu vận động, tài trợ và thu khác; 

- Việc mua sắm, sử dụng, sửa chữa tài sản công; 

- Việc trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương, trích lập và sử dụng 

các quỹ, chi tăng thu nhập theo quy định; 

- Việc chấp hành các tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính, kế toán, thực 

hiện nghĩa vụ thuế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thời kỳ thanh tra: năm 2018, trước và sau thời kỳ này đối với vấn đề có liên 

quan đến nội dung thanh tra. 

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

tra. 
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Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra Sở Tài chính, gồm các ông (bà) có tên 

sau đây: 

1. Ông Đỗ Minh Huy - Phó Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn; 

2. Ông Đào Phi Hùng - Thanh tra viên - Thành viên;   

3. Bà Đặng Thị Tố Loan - Thanh tra viên - Thành viên; 

4. Bà Phạm Thanh Thúy- Thanh tra viên - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9, Điều 

53, Điều 54 của Luật Thanh tra; có nhiệm vụ kiểm tra các nội dung nêu tại Điều 

1 và được cụ thể tại Kế hoạch kiểm tra kèm theo quyết định này. 

Giao Chánh Thanh tra Sở giám sát, chỉ đạo, theo dõi và tham mưu Ban 

Giám đốc Sở xử lý các kiến nghị của Đoàn Thanh tra theo quy định. 

Đoàn Thanh tra tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Sở Công thương tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc, Văn phòng 

Sở, Thanh tra Sở và Đoàn thanh tra Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- UBND tỉnh TN;        

- Thanh tra tỉnh;      

- Lưu: VPS, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

         

 


		2019-07-08T08:21:39+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2019-07-08T08:48:46+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




