
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-SNN Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 Thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý  

động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 439 /QĐ-SNN, ngày 04/12/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Lạng Sơn V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021;Quyết 

định số 23/QĐ-SNN, ngày 19/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt 

bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản 

số 8509/BNN-TTr ngày 7/12/2020 về việc triển khai thanh tra diện rộng việc chấp 

hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 5163/VP- KT ngày 1712/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao 

thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
                                                       

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về về quản lý động 

vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (10 huyện và Thành phố). 

Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh 

tra. 

Thời kỳ thanh tra: năm 2016 đến 30 tháng 7 năm 2021. 

Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm các ông, bà sau: 

1. Ông Vũ Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Trưởng 

đoàn; 

2. Ông Vi Quang Kỷ, Chánh Thanh tra Sở - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Nguyễn Văn Bình, phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Phó 

Trưởng đoàn; 
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           4.  Ông Triệu Hoàng Phương, phó Chánh Thanh tra - Thành viên; 

          5. Ông Lương Quốc Khánh, chuyên viên Thanh tra Sở - Thành viên; 

6.  Bà Dương Thị Nết, chuyên viên Thanh tra Sở - Thành viên; 

7. Bà Nông Thị Nhung, Kiểm lâm viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi 

cục Kiểm lâm - Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Văn Đương Kiểm lâm viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế, 

Chi cục Kiểm lâm - Thành viên; 

9. Hạt trưởng hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố thuộc Chi cục Kiểm lâm 

- Thành viên; 

          Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: 

Xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết và trực tiếp tiến hành thanh tra các nội 

dung được phê duyệt. 

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của Đoàn 

Thanh tra. 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định tại Điều 7 Thông tư số 

05/2015/TT-TTCP ngày 10/09/2015 của Thanh tra Chính phủ qui định về giám sát 

hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Trong quá trình thanh tra thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở và người 

giám sát tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Kết thúc quá trình thanh tra xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra đúng thời 

gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Thanh tra được sử dụng con dấu 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Điều 4. Giao cho ông Nguyễn Phúc Đạt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trực tiếp giám sát các hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy 

định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/09/2015 của Thanh tra Chính 

phủ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm, Các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh và các ông, bà 

có tên tại Điều 2, Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Như Điều 5 (T/hiện); 

- Lưu: VT, HS Đoàn. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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