UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/11//2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)
Phạm vi
thanh tra

Thời
gian
tiến
hành

Đơn vị
chủ trì

1

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các
Thanh tra công tác quản lý và UBND thị xã Điện Bàn
nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
sử dụng các nguồn kinh phí và các cơ quan, đơn vị 45 ngày
tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai
đầu tư xây dựng cơ bản
có liên quan
đoạn 2018 - 2020

Từ năm 2018
đến năm 2020

Quý
1/2022

Phòng
NV1

2

Thanh tra việc thực hiện quy định của
pháp luật về quản lý, khai thác khoáng Thanh tra việc thực hiện quy
sản trên địa bàn huyện Nam Giang, Núi định của pháp luật về quản lý,
Thành, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai khai thác khoáng sản
đoạn 2015 - 2021

Sở Tài nguyên và Môi
trường, UBND các
huyện: Núi Thành, Nam
45 ngày
Giang, Hiệp Đức và các
cơ quan, đơn vị có liên
quan

Từ năm 2015
đến năm 2021

Quý
1/2022

Phòng
NV2

3

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng
nguồn vốn trong thực hiện Nghị quyết số
159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015
của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển
giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại các
huyện, thành phố: Tây Giang, Phước
Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Thăng
Bình, Hội An, tỉnh Quảng Nam

UBND các huyện, thành
phố: Tây Giang, Phước
Sơn, Nông Sơn, Hội An,
45 ngày
Tiên Phước, Thăng Bình
và các cơ quan, đơn vị,
địa phương có liên quan

Từ năm 2016
đến năm 2020

Quý
1/2022

Phòng
NV3

4

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân
UBND huyện Quế Sơn
Thanh tra công tác quản lý, sử
sách nhà nước tại huyện Quế Sơn, tỉnh
và các cơ quan, đơn vị 45 ngày
dụng ngân sách nhà nước
Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2020
có liên quan

Từ năm 2019
đến năm 2020

Quý
1/2022

Phòng
NV4

TT

Tên gọi cuộc thanh tra

Nội dung thanh tra

Thanh tra công tác quản lý, sử
dụng nguồn vốn trong thực
hiện
Nghị
quyết
số
159/2015/NQ-HĐND ngày
07/7/2015 của HĐND tỉnh
Quảng Nam về phát triển giao
thông nông thôn trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2016-2020

Đối tượng thanh tra

Thời
hạn
thanh
tra

Ghi
chú

5

6

7

8

9

10

11

12

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài
chính của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng
Nam và các Quỹ nhận uỷ thác: Phát triển
đất, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2015 - 2020
Thanh tra việc thực hiện quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng đất công,
tài sản công gắn liền với đất tại thành phố
Hội An, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015
- 2021
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân
sách nhà nước tại huyện Tiên Phước, tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021
Thanh tra việc thực hiện quy định của
pháp luật về công tác quản lý tài chính,
hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công
ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng
Nam giai đoạn 2017 - 2020
Thanh tra việc thực hiện quy định của
pháp luật về quản lý, khai thác khoáng
sản trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2021
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các
nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2018 - 2021
Thanh tra việc thực hiện quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng đất công,
tài sản công gắn liền với đất tại huyện
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2004 - 2021
Thanh tra việc thực hiện quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng đất công,
tài sản công gắn liền với đất tại huyện
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2015 - 2020

Quỹ Đầu tư phát triển
Thanh tra công tác quản lý và Quảng Nam và các cơ
45 ngày
sử dụng tài chính
quan, đơn vị có liên
quan
Thanh tra việc thực hiện quy
UBND thành phố Hội
định của pháp luật về quản lý,
An và các cơ quan, đơn
sử dụng đất công, tài sản công
vị có liên quan
gắn liền với đất
UBND huyện Tiên
Thanh tra công tác quản lý, sử
Phước và các cơ quan,
dụng ngân sách nhà nước
đơn vị có liên quan
Công ty TNHH MTV
Thanh tra việc thực hiện quy
Khai thác thủy lợi
định của pháp luật về công tác
Quảng Nam và các cơ
quản lý tài chính, hoạt động
quan, đơn vị có liên
sản xuất kinh doanh
quan
Sở Tài nguyên và Môi
Thanh tra việc thực hiện quy
trường, UBND huyện
định của pháp luật về quản lý,
Đại Lộc và các cơ quan,
khai thác khoáng sản
đơn vị có liên quan
Sở Nông nghiệp và Phát
Thanh tra công tác quản lý và triển nông thôn và các
sử dụng các nguồn kinh phí
cơ quan, đơn vị có liên
quan
Thanh tra việc thực hiện quy
UBND huyện Núi
định của pháp luật về quản lý,
Thành và các cơ quan,
sử dụng đất công, tài sản công
đơn vị có liên quan
gắn liền với đất
Thanh tra việc chấp hành quy
UBND huyện Duy
định của pháp luật về quản lý,
Xuyên và các cơ quan,
sử dụng đất công, tài sản công
đơn vị có liên quan
gắn liền với đất

Từ năm 2015
đến năm 2020

Quý
2/2022

Phòng
NV1

Từ năm 2015
đến năm 2021

Quý
2/2022

Phòng
NV2

Từ năm 2019
đến năm 2021

Quý
2/2022

Phòng
NV3

Từ năm 2017
đến năm 2020

Quý
2/2022

Phòng
NV4

Từ năm 2015
đến năm 2021

Quý
3/2022

Phòng
NV1

Từ năm 2018
đến năm 2021

Quý
3/2022

Phòng
NV2

Từ năm 2004
đến
31/12/2021

Quý
3/2022

Phòng
NV3

Từ năm 2015
đến năm 2020

Quý
3/2022

Phòng
NV4

45 ngày

45 ngày
45 ngày

45 ngày

45 ngày

45 ngày

45 ngày

