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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 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về  

phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Nước sạch  

và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

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

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 21/11/2018; 

          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 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra 

và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính 

phủ Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; 

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

Lạng Sơn Về việc 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 436 /QĐ-SNN, ngày 03/12/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Lạng Sơn V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

          Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng tại Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn 

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

tra. 

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.  

Khi cần thiết, Đoàn thanh tra được quyền xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan 

phát sinh trước và sau thời kỳ thanh tra nêu trên. 
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Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau: 

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

2. Ông Triệu Hoàng Phương, Phó Chánh Thanh tra Sở  - Phó trưởng đoàn;  

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

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

          5. Bà Tô Vân Nga, chuyên viên phòng KH- TC Sở            - Thành viên;                   

6. Bà Lăng Mai Hương, kế toán viên Văn phòng Sở - Thành viên.                   

          Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

         - Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan; 

         - Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan; 

         - Việc thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan; 

         - Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; 

          - Trách nhiệm  của người đứng đầu trong cơ quan trong việc tổ chức, chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn. 

          Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, các thành 

viên Đoàn thanh tra, quy trình thanh tra được thực hiện theo các quy định của pháp 

luật về thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Giao ông Nguyễn Phúc Đạt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giám 

sát hoạt động của Đoàn Thanh tra. 

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

của Thanh tra Sở. 

            Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Trung tâm 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các ông, bà có tên tại Điều 2 và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 4 (T/hiện); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 
- Lưu VT, ĐTTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                        

 

Lý Việt Hưng 
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