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QUYẾT ĐỊNH 
Thanh tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách  

dân tộc tại huyện Bắc Yên 
 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

             

          Căn cứ Luật thanh tra năm 2010; 

           Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

           Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc 
tỉnh Sơn La; 

           Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-BDT ngày 14/12/2020 của Trưởng 
Ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021; 

            Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Ban Dân tộc. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

          Điều 1: Thanh tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách dân tộc tại 
huyện Bắc Yên. (có biểu tổng hợp các chính sách kèm theo) 

          Thời hạn cuộc thanh tra: 30 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày công bố 
Quyết định thanh tra. 

 Điều 2: Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, (bà) có tên sau: 

 1. Bà Cầm Thị Thỏa - Chánh Thanh tra Ban - Trưởng Đoàn. 

 2. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra Ban - Phó Đoàn. 

 3. Ông Vàng A Sao - Thanh tra viên - Thành viên. 

         4. Ông Lò Văn Hùng - Thanh tra viên - Thành viên. 

 5. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Thanh tra viên - Thành viên 

Điều 3: Đoàn thanh tra có nhiệm vụ. 

1. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra; 
phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện các nội dung 



thanh tra theo kế hoạch; Chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc thanh tra đáp ứng 
nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu cuộc thanh tra đề ra.  

2. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn 
thanh tra được thực hiện các quyền theo quy định của Luật thanh tra; Thực 
hiện nghiêm Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh 

tra và trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt 
động Đoàn thanh tra và các quy định hiện hành khác của pháp luật, đồng thời 

thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

3. Giao bà Cầm Thị Thỏa - Trưởng Đoàn thanh tra giám sát về trình tự, 

thủ tục, tiến độ của cuộc thanh tra, báo cáo Trưởng Ban. 

 Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc; các 

thanh viên Đoàn thanh tra; Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 

- Lãnh đạo Ban Dân tộc; 
- UBND huyện Bắc Yên; 
- Phòng Dân tộc Bắc Yên; 
- Trang TTĐT Ban; 
- Như Điều 4; 
- Lưu: VP,KT,VT, Đoàn thanh tra, (15 bản). 

TRƯỞNG BAN 
 
 

 

 

 

 

 

Đinh Trung Dũng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        BIỂU TỔNG HỢP 

                        CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH THANH TRA 

(Kèm theo Quyết định số ..…/QĐ-BDT ngày ……/02/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh) 

 

STT NỘI DUNG THANH TRA THỜI ĐIỂM 

THANH TRA 

GHI CHÚ 

 

 
1 

Chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển KT-

XH vùng DTTS và miền núi theo Quyết 
định 2085/2016/QĐ-TTg (Nguồn vốn hỗ 

trợ + nguồn vốn vay)    

04 năm, từ năm 

2017 đến năm 
2020. 

 

 
2 

Chính sách đối với người có uy tín theo 
Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

02 năm, từ 
2019-2020. 

 

 
3 

Nguồn vốn sự nghiệp, Chương trình 135 
theo Quyết định 1722/QĐ-TTg của Chính 

phủ. 

02 năm, từ năm 
2019-2020 

 

 
 

4 

Chính sách hỗ trợ đối với học sinh và 
trường phổ thông ở xã, thôn bản đặc biệt 

khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 
18/7/2016 của Chính phủ. 

03 năm học 
2017-2018 

2018-2019 và 
2019-2020 

Các trường 

bán trú do 

Phòng giáo 

dục huyện 

quản lý 
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