
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINII HA GIANG Bc 1p  - Tij do - Hnh phüc 

S: 1/2/NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 näm 2020 

NGH! QUYET 
V vic thành 1p Thanh tra tinh Ha Giang 

HQI BONG NHALN DAN TINTI HA GIANG 
IOA XVII- K( HQP TH1 16 

Can thLut T chic chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Luçt sia ddi, bd sung mt sl diê'u cia Lut TI chic chInh phz và 
Lut To chic chInh quyên dja phircing ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can thNghj djnh sl 158/2018/ND-CF ngày 22 tháng 11 nám 2018 cia ChInh 
phi quy a'inh ye thành 4p, to chic igi, giái the tO chj'c hành chInh, 

Can cz Nghj djnh sl 24/2014/ND-CF ngày 04 thcing 4 nám 2014 cia ChInh 
pith quy djnh tl chic các cct quan chuyên mon thuóc U ban nhán dan tinh, thành 
phô trrc thuc Trung u'o'ng; 

Can ci Nghj djnh sl 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cla ChInh 
pith tha dôi, ho sung m(3t sO diéu cia Nghf d/nh sO 24/2014/ND-CF ngày 04/4/2014 
cüa ChInh pith quy djnh td chic các cci quan chuyên mOn thu5c Uy ban nhán dan tinh, 
thànhphô trtc thuç3c Trung u'ong; 

Can ci- Thông tu- Lien tjch sO' 03/2014/T/TLT-TJ'C'P-BNV ngày 08 tháng 9 
nàm 2014 cza Thanh Era ChInh phá, Bó Ni vi hwóng dan chác nàng, nhiçm vy, 
quyên hgn và cci cáu tO chic cia Thanh Era tin/i, thành phI trzrc thuc5c trung icolig, 
thanh Era huyçn, qun, thi xa, thành phI thu5c tInh, 

Xét Ta trInh sl 88/7Tr-UBND ngày 04 tháng 12 nám 2020 cüa Uy ban nhán 
dan tinh ye de nghj thành 4p Thanh Ira tinh trên cci th thOi thI dilm hQp nhlt v 
ban Kiêm Era Tinh iy v&i Thanh Ira tinh; Báo cáo thlm Era sl 36/BC-BPC ngày 06 
tháng 12 nám 2020 cña Ban pháp ché Hç5i dông nhán dan tin/i và)) kiln tháo lun 
cia các dgi biéu H3i dOng nhân dan tinh tgi K)) hQp, 

QUYET NGH!: 
A ' A 9 A A F A A Dieu 1. Thanh 1p Thanh tra trnh Ha Giang tren co so thoi thi diem hqp nhat 

Uy ban Kiêm tra Tinh üy vâi Thanh tra tinh. 

1. Thanh tra tinh là Co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh Ha 
Giang (cci quan ngang sO), tham muu, giüp Uy ban nhãn dan tinh th1rc hin chirc 
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nàng quãn l nhà nuâc v: Cong tác thanh tra; giãi quyt khiu nai,  t cáo và phông, 
chông tham nhüng; tiêp cong dan trén dja bàn tinh. 

2. Thanh tra tinh có tii cách pháp nhãn, có con du và tài khoãn riêng; ch.p 
hành si.r chi (tao, quãn l ye to chirc, biên chê và cong tác cUa Uy ban nhân dan 
tinh ma trirc tiêp là Chü tjch Uy ban nhân dan tinh; (tong thêd chap hành sr chi 
(tao, kim tra, hi.r&ng dn v chuyên môn, nghip vii cüa Thanh tra ChInh phü. 

Diu 2. Hi dng nhân dan tinh giao cho U' ban nhân dan tinh quy djnh c1i 
the chüc näng, nhiêm vu, quyên han,  co câu to chüc b may cüa Thanh tra tinh 
theo quy djnh cüa pháp luat, van bàn hu&ng dn cüa Thanh tra ChInh phü và to 
chüc thirc hin theo quy djnh. 

Diu 3. Nghj quyt nay dã drçic Hi dng nhân dan tinh khoá XVII - K' h9p 
thi 16 thông quavà có hiu lrc thi hành kê tirngày 01 tháng 01 näm 2021.!. 

No'i nhIn: 
- U ban Thuxng vi Quôc hi; 
- Thu tithng ChInh phu; 
- Van phông Quôc hi; Van phong ChInh phU; 
- Ban cong tác dai  biêu - Uy ban Thithng vii Quôc hi; 
-BNôivu; 
- Thanh tra ChInh phU; 
- TTr Tinh üy; HDND; UBND tinh; UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH khoá XIV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khoá XVII; 
- Các Ban Dãng Tinh üy, 
- Dãng Uy Khôi c quan - Doanh nghip tinh; 
- Van phOng: Tinh üy; Doàn DBQH và HDND tinh, 
UBND tinE; 
- Các si, ban, ngành, các t chtc - chInh trj cp tinh; 
- Kho bac Nhà nuàc tinh; 
- TTr FIDND, UBND cac huyn, thành pho; 
- Báo Ha Giang, Dài PITH tinh; Cong báo tinh; Cong 
thông tin dien  tCr tinh; 
-Luu: VT, HDND (O1b)._ 
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