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\ i. CThfr ãnI tãa chInh ngân sách 

1 
cong ngh, Lien hip các Hi khoa h9c và k 

thut thành ph Dà Nng và Vin nghiên cfru phát trin kinh t. 
xa hi Dà Nang 

Thanh tra chuyên d kinh phi six nghip khoa liçc cong 
ngh 

2021 

2 Trung tam t qun Hãi Châu 
Thanh tra vic quân I, str diing thu chi ngân sách, tiên, 
tài san nhà nu6c; vic chp hành pháp 1ut, chInh sách 
quán l tài chinh, ch d k toán 

2021 

3 Sà Xây dirng thành ph Dà Nâng và các dan vj lien quan 

Thanh tra chuyên d kinh phi duy tn cay xanh do thj (k 
cã kinh phi duy trI cay xanh dO th di v6i tuyn dix&ng ~ 
7,5m va kinh phi thuê phirang tin ct tia cay xanh phong 
chng bão) 

2021 

H Linh vycdu txâydyngcibãn 

1 UBND qun San Ira Thanh tra vic chip hành chInh sách pháp Iut v quan I du 
tix xây drng ca ban 

Nàm 2019- 
2021 

2 

Chü du tu Ban QLDA DTXD cãc cong trInh Dan dung và 
Cong nghip Ba Nng 
1. Di.r (in HTKT Khu tái dinh cix Khánh San 1; HM San nn, giao 
thông, thoát rnràc. 
2. Dix (in HTKT Khu dan cix phia Tây thrmg Nguyn Huy Tirâng, 
hang m1c San nAn, giao thOng, thoát ntrâc 

Thanh tra vic chAp hành chInh sách pháp 1ut v quãn l dAu 
tir XDCB 

Theo thii gian 
thirc hin d (in 

Sâ Van hOa vâ ThA thao, Si Tài nguyen và MOi tri.r1ng và Sà Giáo 
dic va Dào to thành ph Ba Nãng 

Thanh Ira chuyên dA kinh phi quãn 1y dij an Näm 2019- 
2021 
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