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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quyết định điều chỉnh kế hoạch  
thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Thông tư số 01/2014/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 và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 
30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-SKHCN ngày 03/12/2019 về việc phê duyệt kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2020; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 06/TTr-TTra ngày 
28/02/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 
2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-SKHCN ngày 03/12/2019 của 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
khoa học và công nghệ năm 2020, cụ thể: 

1. Điều chỉnh cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 
luật về quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thanh tra Sở chủ trì 
từ 01 cuộc thành 02 cuộc. 

2. Nội dung, thời gian tiến hành như sau: 

- Cuộc 1: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác 
triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 1 đến 2 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện). Thời 
gian tiến hành Quý I-Quý II năm 2020; 



+ Cuộc 2: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 2 đến 3 nhiệm vụ đã được nghiệm thu hoặc đang 
triển khai thực hiện). Thời gian tiến hành: Quý III-Quý IV năm 2020; 

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 178/QĐ-SKHCN ngày 03/12/2019 
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ không thay đổi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên 
môn, đơn vị trực thuộc và Thủ trưởng các cơ quan phối hợp, các đối tượng thanh tra, 
kiểm tra có tên trong danh mục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 
- Thanh tra Bộ KH&CN; 
- Thanh tra tỉnh;  
- Sở Y tế, Sở Công Thương, 
 Cục Thuế tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Phòng KT&HT các huyện, phòng Kinh tế TPLS; 
- Lưu: VT, TTra. 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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