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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /QĐ-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2) 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 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành; 

 Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ và các văn bản 

khác liên quan đến cuộc 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 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;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình 

số 63/TTr-TTra ngày 21/10/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
          

Điều 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 năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng thanh tra:  

a) Đề tài: Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung 

học cơ sở tỉnh Lạng Sơn  

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 
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b) Nhiệm vụ: Áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất dự án “xây 

dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” 

Đơn vị thực hiện:  Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn.  

2. Chế độ thanh tra: Theo kế hoạch. 

3. Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Phạm Thị Thanh - Chánh Thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ - 

Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Thanh tra viên, Sở Khoa học và Công nghệ - 

Thư ký đoàn.  

3. Bà La Thị Hoàng Mai – Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tài chính, Sở 

Khoa học và Công nghệ  - Thành viên; 

4. Bà Vy Thị Thúy – Chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên. 

5. Bà Đinh Thị Dung - Kế toán Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo các nội dung 

nêu tại Điều 1 của Quyết định này.  

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra và các tổ 

chức, cá nhân được thanh tra thực hiện theo quy định của Luật thanh tra và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

 Đoàn thanh tra được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Khoa học và Công 

nghệ để giao dịch trong phạm vi lĩnh vực hoạt động công tác của Đoàn. 

 Trong quá trình Thanh tra nếu phát hiện có hành vi vi phạm, Đoàn thanh tra 

xem xét lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định và kiến nghị xử lý 

theo thẩm quyền.  

 Giao cho bà Bế Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn Thanh tra và các 

đối tượng thanh tra nêu tại Điều 1, Điều 2 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

Nơi nhận:                                                                             
GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- P.KH-TC, Chi cục TĐC, P. QLCN và QLCN; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, TTra.   

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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