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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/9/2011 của Thanh tra Chính
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ
quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch
thanh tra;
Căn cứ Công văn số 8509/BNN-TTr, ngày 07/12/2020 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT V/v triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý
động vật hoang dã;
Căn cứ Công văn số 5163/VP-KT, ngày 17/12/2020 của Văn phòng UBND
tỉnh V/v giao thanh tra diện rộng chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang
dã;
Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-SNN, ngày 04/12/2020 của Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số: 01/TTr-TTr, ngày
18/01/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở
Nông nghiệp và PTNT (danh mục các cuộc thanh tra bổ sung kèm theo).
- Số cuộc thanh tra 01.
- Nội dung: Thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động
vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Đối tượng thanh tra: Các cơ sở nuôi động vật hoang dã; Các tổ chức, cá
nhân có hoạt động mua, bán động vật hoang dã.
- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra
- Thời gian thanh tra: Từ quý II đến quý III năm 2021
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Điều 2. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế
hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Kinh phí thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo
quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở và các cơ quan, tổ chức
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh;
- Thanh tra Bộ NN&PTNT;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lý Việt Hưng
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DANH MỤC CUỘC THANH TRA BỔ SUNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /QĐ-SNN ngày 19 /01/2021
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đối tượng thanh tra

I

Thanh tra hành chính
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Các cơ sở nuôi động
vật hoang dã; Các tổ
chức, cá nhân có hoạt
động mua, bán động
vật hoang dã

Nội dung thanh tra
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