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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nội dung kế hoạch  

thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021  

  

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 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19;  

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 và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 51/TTr-TTra ngày 

08/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:       

Điều 1. Điều chỉnh, nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công 

nghệ năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 

09/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Nội dung điều chỉnh: Không tiến hành 3 cuộc kiểm tra chuyên ngành đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2020 gồm các đối tượng tại: 

mục I phần D; mục II phần E, F của Danh mục các cuộc thanh tra/kiểm tra khoa học 

và công nghệ năm 2021 ban hành kèm theo Quyết số 196/QĐ-SKHCN, gồm:  

+ 01 cuộc kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với các cơ sở kinh doang khí 

dầu mỏ hóa lỏng (LPG);  



+ 01 cuộc kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với 

các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng;  

+ 01 cuộc thanh tra/kiểm tra nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng, chất 

lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.  

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2020 

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 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;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng KT&HT các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Văn 

Quan, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng; 

- Phòng Kinh tế TPLS; 

- Lưu: VT, TTra. 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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