
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 3375/QĐ-UBND 

 
An Giang,  ngày  25 tháng 11 năm  2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra 

tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 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 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình 
thanh tra, kế hoạch thanh tra;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 67/TTr-TTT ngày 18 
tháng 11 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. - Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành 
Thanh tra tỉnh An Giang (Chương trình số 115/CTr-TTT ngày 18/11/2016 kèm theo); 
      - Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh (Danh 
mục các cuộc thanh tra kèm theo). 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các 

Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.               
   
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
  
 
 
 

Vương Bình Thạnh 
 
 

Nơi nhận:                
- Như Điều 3; 
- Thanh tra Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, NC, TH. 
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DANH MỤC CÁC CUỘC THANH, KIỂM TRA NĂM 2017 

 (Ban hành kèm theo Quyết định  số  3375/QĐ-UBND  ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh) 
 

Thứ 
tự Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra 

Thời 
hạn 

thanh 
tra 

Thời gian 
tiến hành Đơn vị chủ trì Ghi chú 

1 

- UBND huyện Tịnh 
Biên; 
- Ban quản lý Khu du lịch 
Núi Cấm, huyện Tịnh 
Biên; 
- UBND xã An Hảo, 
huyện Tịnh Biên. 
- Các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng 
đất đai tại Khu du lịch Núi Cấm, huyện 
Tịnh Biên. 

45 ngày Quý 1 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

2 
-  UBND huyện Tri Tôn. 
- Các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-
CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ 

45 ngày Quý 1 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

3 Chủ tịch UBND huyện 
Châu Phú 

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện 
pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố 
cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và 
pháp luật phòng, chống tham nhũng 

45 ngày Quý 1 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

4 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Thanh tra công tác đầu tư, xây dựng 
cơ bản Trường phổ thông trung học Hòa 
Bình, huyện Chợ Mới. 

45 ngày Quý 2 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 



 3

Thứ 
tự Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra 

Thời 
hạn 

thanh 
tra 

Thời gian 
tiến hành Đơn vị chủ trì Ghi chú 

5 
- Tỉnh Đoàn. 
- Các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

 Thanh tra công tác đầu tư xây dựng 
Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 
tỉnh An Giang 

45 ngày Quý 2 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

6 Chủ tịch UBND huyện 
Chợ Mới 

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện 
pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố 
cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và 
pháp luật phòng, chống tham nhũng 

45 ngày Quý 2 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

7 

- UBND thành phố Long 
Xuyên; 
- Ban QLDA ĐT&XD 
thành phố Long Xuyên; 
- Các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Thanh tra công tác đầu tư, xây dựng 
cơ bản Bệnh viện Đa khoa thành phố 
Long Xuyên. 

45 ngày Quý 3 Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

8 UBND huyện Thoại Sơn Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế 
hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra. 15 ngày Quý 1  Thanh tra tỉnh 01 cuộc 

9 Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế 
hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra. 15 ngày Quý 2  Thanh tra tỉnh 01 cuộc 
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