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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Phú nhuận, ngày 05 tháng 5 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Bao hành Quy chế tẳ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú NI)«ậií
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẶN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền đia phương ngày 19 tháag 6 năm 2015;
Cấn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Cân cử Nghi đìnii sổ 37/2014/NĐ-CP ngãy 05 thăng 5 nậm 20X4 cửa Chính
phủ quy định tả chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quậạ,
thị xa thảnh phố thuộc tỉnh;
Càn cứ Thũng tư Hên tịch sổ 03/20Ỉ4/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm
2017 của Thanh tra Chính phù - Bộ Nội vụ hưởng dẫn chúc năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cẩu tố chức của Thímh tra tỉnh, thành phô trực tliuộc Trung ưang, Thanh tra
huyện, quận, thị. xã, thành phố thuộc tinh;
Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11 thang 3 năm 2017 của ửy
ban nhân dân thảnh phố Ho Chí Minh về ban hành Quy che (mẫu) về tồ chức và hoạt
động của Thanh tra quận - huyện;
Xét Tờ trình số 26/TTr-ì TQ ngặív 29 tháng 3 năm 2017 của Thanh tra quận về
Việc ban hành Quỵ chế tổ-chức vâĩmạt động của Thanỉi tra quận và Công vần sổ
104/TP ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Trưởng phòng Tư pháp về việc thầm định Dự
thảo Quy chể tố chúc và hoạt động của Thanh tra;
."
Xét đề nghị củá Trường phòng Nội vụ tại Từ trình số 183/TTr-NV ngày 21
tháng 4 nãm 2017,
"

QUYÉT ĐỊNII:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyél định, này Quy chế tổ chúc và hoạt động của
Thanh tra quận Phú Nhuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 nãm 2017.
Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngậy 23 tháng 5
năm 2013 cùa Uy ban nhân tỉân quận Phú Nhuận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Thanh] tra quận Phú Nhuận.
Diều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân, dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng TvTội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Chánh Thanh trạ, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có ịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.^í^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Tô chức và hoạt động của Thanh tra quận Phiì Nhuận
(Ban hành kèm thèo Quyết định sổ .ŨV./20Ì 7/QĐ-UBND
ngày ..ỖỐtháng ,-A,. năm 2017 của ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
Chiiơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHONG
Điều 1. VỊ trí, chírc nâng
1. VỊ trí
Thanh tra quận ỉà cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân quận Phủ Nhuận,
Thanh tra quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự
chỉ đạo, quản lý vê tô chức, biên chê và công tác của Uy ban nhân dân quận mả trực
tíểp là Chủ tịchịủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo về cồng tác,
hưởng dẫn, vê nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.
2. Chức nâng
Thanh tra quận tham mưu, giúp Uy ban nhân dâii quận thực hiện chức năng
quản lý nhà nước vẽ: Công tác thanh tra, giải quyểt khiếu nại, lố cáo trong phạm vi
quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân quận; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhung theo quy định cùa pháp luật.
tìiềtt 2. Nhiệm vụ và quyỀn hạn
Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cửa pháp luật về
Thanh tra, giải qúyết khiếu nại, tố cáo, phòng, cbong tham nhũng vả các nhiệm vụ,
quyền hạn cụ thổ sau:

ỉ. Trình ủy ban. nhân đân quận ban hành Quyết địrih, Chỉ thị về câng tác
thanh tra, giải qu^ết khiển nại, to cáo, phòng, chống tham những; chương trình, biện
pháp tồ chức thựu hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhả
nước được giao.
2. Trình Chù tịch ủy ban nhân dân quận chương trình, kế hoạch thanh tra
hàng năm và các chương ưìnhT kế hoạch khác theo quy định của pháp ỉuật
3. TỒ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch
sau khi được ủ> ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch úy ban nhân dân quận phê
duyệt.
4. Thông ti ạ, tuyên truyền, phổ biến, giảo đục pháp luật về íĩnh vực thanh trạ,
giải quyết khiếu nại, tố cảo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ công tí.c thanh trạ, giải quyết khiếu nại, tỏ cáoJ phòng, chông tham nhũng
cho cán bộ, công chức 15 phường.

34

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phường, Thử
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quậỊi trong việc thục hiện
pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cảo và phòng, chống tham nhung.
6. Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp
vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân 15 phường.
7. về thanh tra;
a/ Thanh tra việc thục hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cùa ửy ban nhâu
dân 15 phường, của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nliân dân quận;
b/ Thanh tra vụ việc phức lạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều ủy ban
nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận vả các
cơ quan, đơn vị khác íheử kế hoạch được duyệt hoặc đột xuẫt khi phát hiện có dấu
hiệu vi phạm pháp luật;
c/ Thanh tra các vụ việc khác do Chủ tịch Uy ban nhân ịdân quận giao;
áỉ Theo dõi, kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết
đinh xử lý về thanh tra cùa Thanh tra quận và của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận.
8. về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a/ Hướng dẫn ủy ban nhãn dân 15 phường và các cơ quan, tổ chúc, đơn vị
thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân quận thực hiện việc tiếp công dân? xử lý
đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiêu nại, tổ cáo;
b/ Thanh ưa, kiếm tra trách nhỉệm ốủa Chủ tịch ủy baả nhân dân 15 phường,
Thù trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị,-thuộc quyền quản lýịcúa ủy ban nliân dâĩi
quận trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, to cáo; kiến nghị các biện pháp
tâng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý cửa Chủ tịch,
ủy baĩl nhân dân quận;
.
c/ Xác minh, kết luận và kíếtt nghị việc giải quyết vụi việc khiếu nại, tô cáo
thuộc thẩm quyền của Chù tịch ủy ban nhân dân quận khi đuợc giao;
dỉ Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ itịcìi ủy ban nhân dân
phường vả Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy iban nhân dân quận đã
giái quyết nhưng có dẩu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc
giải quyểt tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận
xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ/ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết kỉũếu
nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý lố cáo của Chù tịch ủy ban nhân dân
quận;
e/ Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
thuộc thầm quyền theo quy định của pháp luật.
9. về phòng, chống tham nhũng:
a/ Thanh tra, kiểm tra việc thục hiện các quy đình cùa pháp luật về phòng,
chống tham những của ủy ban nhân dân 15 phường và các cơ quan, đơn vị thuộc
quyền quản lý cửa ủy ban nhân dân quận;
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b/ Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát
nhân dân, Tòa ári nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định
của mình trong quá trình thanh tra, kiếm toán, điều tra, truy to, xét xử vụ việc tham
nhũng;
c/ Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy đình của pháp luật
về phòng, chông tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết
luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, Ihii nhập trong phạm vi của quận; định kỳ
bảo cáo kết quả về Thanh tra Thành phố;
đ/ Kiểm tra, giám sát nộj bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt
động Ihanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cảo và phòng, chông tham nhũng.
10. Trong quá Irình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyéí khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo
quy định của phập luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công
chức, viên chức ựiam gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chổng tham nhũĩỊg.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh
tra quận.
12. Tổng hợp, thông tin, báo cậọ kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, to cáo, phòng, chống tham nhũng thèo quy định của ủy ban nhân dân quận và
Thanh tra Thành phố.
:
13. Quàn lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi
ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối vái
công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và
phân câp của ủy ban nhân dân quận; việc thực hiện điêu động, luân chuyển Thanh
tra viên của Thanlh tra quận phải có ý kiến của Chánh Thanh tra thành phố.
Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức Irong
Thanh tra quận iihằm chủ động phỏng ngừa tham nhũng. Nguyên tắc, nội đung,
hình thức và trách nhiệm thực hiện việc đỉnh kỳ chuyển đoi vị trí công tác được
thực hiện theo qụy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm
2007 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày
01 tháng 11 năm 2013 cua Chính phủ), •
Thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh
tra của công chức ưotig Thanh tĩa quận thực hiện theo bướng dan của các bộ, C0
quan ngang bộ qi lản lý nhà nưởc chuyên ngành có thâm quyên ban hàrừi quy định
chì tiểt danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyến đôi.
14. Quàn ]ý5 sử dụng tàí chính, tài sản được giao theo quy địnli của pháp luật
và phân cap của ủy ban nhân dân quận.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân quận giao và theo quy
định của pháp luạt.
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TỎ CHỨC Bộ MÁY VẢ BIÊN CTIẾ
Đỉèu 3. Tồ chức bộ máy
Thanh tra quận có Chánh Thanh tra và không quá hai (02) Phó Chảnh Thanh
trạ, Thanh tra viên và các công chức khác.
L Chánh Thanh tra quận là ngiròi đứng đầu cơ quan Thanh tra quận, chịu
trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ lịch ùv ban nhân dân quận, dồng thời chịu
trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phổ về thực hiện cảc mặt công tác chuyên
môn và trước pháp luật vè việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn được
giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra.
Chánh Thanh tra cỏ quyển:
- Quyết định việc thanh tra khỉ phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trưởc Chủ tịch Uy ban nhân dân quận về quyet đinh cửa mình;
- Kiến nghị với các co quan nhà nước có thẩm quyền sửa đỗi, bổ sung, ban
hành quy định cho phù hợp vói yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ
những quy đinh trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh trsị
- Kiến Dgliị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận giải quyét vấn đề về công tác
thanh tra; trường hợp kiên nghị đó không dược chấp thuận thl|báo cáo Chánh Thanh
tra thảnh phố;
- Kiển nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xem xét trách nhiệm, xử lỹ người
thuộc quyền quản lý cùa Chủ tịch ủý Sạn,nhân dân quận cố hảtth vi vi phạm pháp
luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết lưậnị quyết định xử Lý về
thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chúc khác xem xét trách nhiệm, xử lý
người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát
hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh ưa.
Việc bổ nhiệm, bồ nhiệm lạị Chảnh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân dân
quận quyát định theo tiêu chuẩn chuyên môĩii nghiệp vụ do Uy ban nhân dân thành
phố ban hành và sau khi thống nhất với Chảnh Thanh tra thànỉa phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra do Chủ kịch ủy ban nhân dân
quận quyết đình theo quy đình của pháp luật sau khi thống nhẩt với Chánh Thanh
tra thảnh pho.
2. Phó Chánh Thanh tra là người gìủp Chánh Thanh tra) phụ trách và theo dõi
một số mặt cũng tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh trai và trước pháp ỉuật về
nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra quận vắng; mặt, một Phó Chánh
Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra
quan;
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân
dân quận quyết định theo tiều cliuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uy ban nhân dân
thành phô ban hành, theo đẽ nghị của Chánh Thanh tra và sap khi cổ ý kĩến thống
nhất với Chánh Thanh tra thành phổ.
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Việc miễn nhiệm, cách chúc Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân
dần quận quyẽt íỉnh theo quy đíah của pháp luật, theo đề nghị của Chánh Thanh tra
và sau khi thống Inhất vởi Chảnh Thanh tra thành phố.
3, Việc klịen thưỏng, kỷ ỉuật vả các chế độ chính sách khác đối với Chánh
Thanh tra và Pho Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Biên chế
Biên chế công chúc của Thanh tra quận dồ Chú tịch ủy ban nhân dân quận
quyết dịnh trên cơ sử vị tri việc làm, găn với chức nàng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt
động và năm ttopg tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính
của quận được ủy ban nhân dân ĩhành phố giao cho ủy ban nhân dân quận hàng
năm.
Càn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chúc được cạp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra quận xây dựng kế
hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật đảm bào thực hiện nhiệm vụ
dược giao.
Chuưng III
I CHẾ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Chể độ làm việc
1. Chánh Thanh tra quận phụ'trách, địều hảnh các hoạt động của Thanh tra và
phụ trách những bong tấc trọng tâm. Cac Phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh
vực công tác được Chánh Thanh tra phấn công, trực tiếp giải quyết các công việc
phát sinh, báo cao Chánh Thsrứi tra tìiôiỊg qua họp giao ban hoặc dột xuất khi cần
thiết, '
ỉI
' .
„ r J
2. Khi giải quyết công việc thuộc ỈTnh vực mitih phụ trách có liên quan đến
nội dung chuyẻEị môn của Phó Chảnh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ
động bàti bạc thống nhất hướng giải quyểt, chỉ trình Chánh Thanh tra quyểt đĩnh các
vân để chưa nhẩt trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những van để mới phát
sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết
3. Trong thường hợp Chảnh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc
chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh
trạ, yêu cầu đó đứợc thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo
cảo cho Phỏ Chánh Thanh tra trục tiếp phụ trách biết.
Điều 6. ChỂ độ sinh hoạt, hội hạp
1. Cần cứ /ào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của ủy ban nhân
dân quận và yêu cầu giải quyết cồng việc định kỳ hảng tháng, lãnh dạo Thanh tra
quận họp giao bản với toàn thể Thanh tra viên, cồng chức đơn vị một lân đê gỉ ải
quyết công việc, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch công tác
cho tuần sau.
I
Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những
công việc đột xuất, khẩn cấp.
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2. Mỗi thảnh viên trong từng bộ phận cỏ lịch công tác ỉo lânh dạo Thanh ừa
trực tiểp phê duyệt.
3 Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân cỏ Hên qum, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đan vị; nội dung làm việc được Thanh tra quận chuân
bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động
chuvên môn của Thanh tra.
Điều 7. Mối quan bệ công tác
1. Đổi với Thanh tra thành phố:
Thanh tra quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và than:1 tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn
định kỳ và theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phổ.
2. Đổi vớt ủy ban nhân dân quận:
Thanh tra quận chịu sự lành đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của ủy ban
nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, iihỉệmỊ vụ của mình, Chánh
Thanh tra quận trực tiểp nhận chỉ đạo và nội dunệ công tác từ Chủ tịch ủy ban nhân
dân quận và phải bảo cáo với ủy ban nhân dân về những mặt pông tác đã dược phân
công;
Theo đinh kỳ phải báo cáo với ủy ban nhân dân quận về nội dung cồng tác
của Thanh tra vả đề xuất các biện pháp giải quyết công tác cpuỵên môn trong quản
lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
3. Đôi với các co quan chuyện môn khác thuộc ủy ban Ị nhân dân quận:
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và ^ hối hợp trcn cơ sẻf bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ dưới sự điều hành chung của ủy ban nhân dân quận nham đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong truàng
hợp Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, riếu chưa nhất trí với ý
kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận tập hợp
ý kiến và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.
4. Mối quan hệ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp,
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội quận;
Khi ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đan vị sự nghìêp.
các ban, ngànhj đoàn thể, các to chức xã hội của quận có yêứ cầu, kiến nghị các vấn

để chức năng của Thanh trạ, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết
hoặc trinh ủy ban nhân đân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
5. Mối quan hệ với ủy ban nhân dân 15 phường:
*E

-

5*

I

1

a/ Phôi hợp, hướng dân và kiêm tra đôn đôc Uy barì nhân dân các phường
thực hiện các nội dung quản lý nhà nước ìiên quan đcn chức nãngí nhiệm vụ của
Thanh tra,
*

. X

•

r

1

.

-

.

b/ Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực
công tác do Thanh tra quận quản lý.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẲN THI HÀNH
Biều 8. Cân cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm cụ thể
hóa chức nãng, nhiệm vụ của Thanh tra, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu
chuẩn công chức của Thanh tra phù hợp với đặc điểm cùa địa phương, nhưng không
trái với quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định sổ 97/2011/NĐ-CP ngày
21 tháng 10 nãip 2011 của Chính phủ quy đĩnh về Thanh tra viên và cộng tác viên
thanh tra và nội dung Quy chế nảy, trinh Chủ tịch ủy ban nhân dân quận qụyết định
để thi hành,
i
Điều 9. (thánh Thanh tra và Thủ trưởng các oơ quanT đan vỊ liên quan thuộc
ủy ban nhân dan quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức vả hoạt động của
Thanh tra sau Ị^hi được Chù tịch ủy ban nhân dân quận ký Quyết định ban hành.
Trong quá trìnli thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên
cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Uy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc
bỗ sưng và sủa đồi Quy chế cho phù hợp.^*ỉ>
ị
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