
UBND TINH TUYEN QUANG cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
SO VAN HOA, THE THAO Dc 1p -  Tu do - Hmnh phác 

vA DU L!CH 

S: 36 /QD-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 08 tháng 03 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Vé vic thanh tra chuyên ngành vic thirc hin các quy dnh cüa nhà nurc trong 

cong tác quãn 1 di tich trên da bàn huyn Chiêm Hóa, 
tinh Tuyên Quang 

GIAM DOC SO VAN HOA, THE THAO VA DU LCH 

Can ci'Luát Thanh tra sO' 56/2010/QH 12, ngày 15 thOng 11 näm 2010; 

Can c& Luat  phOng, cho'ng tham nhüng so' 36/2018/QH14, ngày 23 thOng 12 
nàm 2018; 

Can ci'Nghjd.inh so' 86/2011/ND-CT ngOy 22/9/2011 cza ChInhphi quy djnh 
chi tiêt và hwóng dOn thi hành mót SO diéu cz.a Lu2t Thanh tra; 

C'On cii' Nghj djnh 130/2020/ND-CT ngày 30/10/2020 cza ChInh phi ve kio'm 
soOt tài sOn, thu nhp cIa ngu'&i có ch'c vu, quyén hn trong c0 quan, tO chü'c, don vi; 

Can c& Nghj djnh sO' 07/2012/ND-CP ngày 09 tháng 02 nOm 2012 cza ChInh 
phz quy djnh ye cci quan dwcrc giao thy-c hin ch&c nOng thanh tra chuyên ngành vO 
hogt dc5ng thanh tra chuyên ngành; 

CvOn  c&Nghj djnh so' 98/ND-CP ngày 21 thOng 9 nOm 2010 cza ChInhphi quy 
dfnh chi tiêt thi hành mçt sO diéu cia Luát di sOn van hoO và Ludt tha dOi, bO sung 
mót 56 diêu cza Luát di sOn van hoO; 

COn c&Nghf djnh so' 173/2016/ND-CT ngày 27 tháng 12 nOm 2016 cia ChInh 
phz quy djnh ye to chz.'c và hogt dç3ng cia Thanh tra ngành vOn hóa, the thao vO du lich; 

C'On cii' Thong tu so' 05/2014/TT-TTC'P ngày 16/10/2014 cüa Thanh tra Chinh 
phi quy dinh ye tO chi'c, hogt d5ng, quan h cOng tOc cia Doàn thanh tra vO trinh ty, 
thi tyc tiên hành mç$t cuç5c thanh tra; 

COn th Quyê't djnh so' 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cia UBND tinh Tuyên 
Quang ban hành Quy djnh ye vic ch&c nOng, nhiêm vu, quyén hqn và cci cOu tO chzc 
cia S& VOn hOa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; 

COn cii- QuyO't djnh so' 28/2014/QD-UBND ngày 20/12/2014 ban hành quy dfnh 
trOch nhiçm quán lj, bOo v di tIch ljch si-vOn hóa, danh lam thOng cOnh, di vat, cO 
vat, báo vt quOc gia trên dja bàn tinh; 

Can ci QuyO't djnh so' 24/2020/QD- UBND ngOy 26/12/2014 v viéc tha dói, bO 
sung mt sO diêu quy dlnh  trách nhim quán lj, bOo v di tIch ljch th - danh lam 
thOng cOnh, di vat, báo vt quOc gia trên dfa bàn tinh Tuyên Quang; 

COn cz' QuyO't djnh so' 07/QD-SVHTTDL ngày 14/01/2021 cia S& VOn hoO, The 
thao và Du ljch tinh Tuyên Quang ye vic phê duyt Kê hogch thanh tra nOm 2021; 

Xét d nghj cUa Chánh Thanh tra S Van hoá, Th thao và Du ljch, 



GIAM DOC 

QUYET IJINH: 

Diu 1. Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa nhà nuOc trong cong tác 
quãn 1 di tIch trén dja bàn huyn Chiêrn Hóa, tinh Tuyên Quang. 

1. Dôi ttrçrng thanh tra: PhOng Van hóa và Thông tin huyn; Ban Quãn ! di tIch 
và mt sO to quãn l di tich trén dja bàn huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang. 

2. Thôri k' thanh tra: Tü ngày 01/01/20 19 den ngày 3 1/12/2020 và các so lieu 

tnthc, sau lien quan den k' thanh tra. 

3. Thôi hin thanh tra: Thài gian 15 ngày lam vic (Khong tInh ngày nghi,) k 
ti ngày cong bô Quyêt djnh thanh tra. 

Diu 2. Thành ltp Doàn thanh tra (g9i tt là doàn Thanh tra so 36), gôm các 
ông (bà) có ten sau day: 

1. Ong Nguyn Thanh Tñng - Chánh Thanh tra, S Van hoá, The thao vã Du 
ljch - Truàng doàn. 

2. Ba Nguyen Thj Thug Hoa - Phó Tnthng phông, Phông Quàn 1' Di san van 
hoá, Sâ Van boa, The thao và Du Ijch - Thành viên. 

3. Ong Nguyen Dirc Thun - Thanh tra viên, So Van hoá, The thao và Du 1ch - 
Thành viên. 

Diêu 3. TruOng doàn và các thành viên Doàn tharih tra có nhim vii, quyn hn 
theo quy dnh tii Diêu 9, Diêu 53 vã diêu 54 Lut Thanh tra. Dôi tu'çmg thanh tra có các 
quyên và nghTa vii quy djnh tai  Diêu 57 và Diêu 58 cüa Lust  Thanh tra, 

- Giao cho dng chi Lê Thanh Scm, Phó giám dc SO, giám sat hot dng Doàn 
thanh tra theo quydjnh. Giüp Giám dôc SO xO 1 hoc trinh Giárn dôc SO xO 1 theo 
thâm quyên các kiên nghj cña Doàn thanh tra. 

- Giao cho Tru&ng doàn Thanh tra có trách nhim xây dirng k hoach và to 
chirc th1rc hin cuc thanh tra theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t, dam bào ni dung và 
thOi gian thanh tra. 

Diêu 4. Các ông (bà) co ten tai Diu 2, Diu 3, lãnh do các dcmn vj, to chirc, cá 
nhân có lien quan den vic to chOc thirc hin cuc thanh tra; Thu truOng ccm quan, tO 
chirc ho.c cá nhân là dôi tucYng thanh tra và các ccm quan, tO chirc, cá nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncri nhin:/ 
- Nhu Diêu 4 (thi hânh); 
- Giám dc, các PGD Sâ (chi dao); 
- UBND huyn Chiêm Hóa (phi hcp); 
- Phông Van hóa và Thông tin huyn Chiém Hóa (t1irc hin); 
- Luu: VT, TTr. 

Au Thi Mai 
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