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CÔNG BÁO
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO

Số 34 - 02 - 11 - 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2010/Qð-UBND

Phú Giáo, ngày 15 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2004 có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy
ñịnh tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/03/2009
hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh;
Theo ñề nghị của Chánh Thanh tra tại Tờ trình số 102/TTr-TTr ngày
06/10/2010 ñã ñược thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ và thông qua tập thể
UBND huyện về việc quy ñịnh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
hoạt ñộng của Thanh tra huyện.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt ñộng của Thanh tra huyện.
ðiều 2. Giao Chánh Thanh tra huyện chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện
Quy ñịnh này.
ðiều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HðND – UBND , Chánh Thanh tra,
Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng ñơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã và thị
trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh.
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 241/Qð-UB ngày 14/02/2004 của
UBND huyện về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra huyện.
Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
ðã ký: Võ Văn Bá

