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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN DÂN TỘC  
 

Số   03 /QĐ-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày  15  tháng  3  năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của 

Thanh tra Ban Dân tộc  

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 10/2006/NĐ-CP 

ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công 

tác dân tộc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 

22/12/2014 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;  

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc Sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 23/2015/QĐ-

UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Văn phòng Ban Dân tộc, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chức năng 

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hành 

chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh 

vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật. 



 

2 

Điều 2. Nhiệm vụ 

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 11, Nghị định số 

10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra công tác dân tộc. 

2. Xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước 

về công tác dân tộc trình lãnh đạo Ban phê duyệt; tổ chức thực hiện chương 

trình kế hoạch được phê duyệt. 

3. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo theo 

quy định của pháp luật; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và 

phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Tham mưu Trưởng ban phối hợp với cơ 

quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết những nội dung liên quan đến công 

tác dân tộc. 

4. Giúp Trưởng ban tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

theo quy định của pháp luật. 

5. Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác: Phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan; tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra; theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi 

thường nhà nước; công tác pháp chế. 

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau 

thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền. 

7. Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức triển khai thực hiện một số chương 

trình, đề án, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo 

sự phân công của lãnh đạo Ban. 

8. Tham mưu xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện một số chương 

trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành theo sự phân công của 

lãnh đạo Ban. 

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban. 

10. Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm gửi về 

Văn phòng Ban và Thanh tra cấp trên; báo cáo chuyên đề, đột xuất trình lãnh 

đạo Ban báo cáo cấp trên theo quy định. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công. 
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Điều 3. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Ban 

Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về hoạt động 

của Thanh tra Ban và nhiệm vụ được giao, trực tiếp quản lý, phân công cán 

bộ, công chức trong bộ phận Thanh tra, thực hiện nhiệm vụ công tác thanh 

tra theo quy chế làm việc của cơ quan, báo cáo công tác của Thanh tra Ban 

trước lãnh đạo Ban. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

35/QĐ-BDT ngày 25/9/2015 của Trưởng Ban Dân tộc về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Thanh tra Ban Dân tộc. 

Thanh tra Ban; các phòng, bộ phận; công chức, nhân viên thuộc Ban Dân 

tộc căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  
 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban;  

- UBND các huyện, tp: TĐ, LT, SL, BX, PY; 

- Phòng DT huyện TĐ; VP UBND các huyện, tp:    

   LT, SL, BX, PY; 

- Như điều 4; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN  

 
(Đã ký) 

 
 

Hoàng Minh Ái 
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