
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  4  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn thời hạn thanh tra  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 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 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành 

một cuộc thanh tra. 

 Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 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; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2021 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 2022;  

Theo đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra tại tờ trình số 14/TTr-TTra ngày 

15/4/2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

       

Điều 1. Gia hạn thời hạn thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 

19/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng tại Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và Đo lường chất 

lượng sản phẩm. 

Lý do: Do sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cuộc thanh 

tra, cụ thể: Đa số viên chức, lãnh đạo của đối tượng thanh tra bị nhiễm Covid-19 nên 

không bàn giao hồ sơ đúng thời gian, đồng thời 3/4 thành viên Đoàn thanh tra lần 

lượt bị nhiễm Covid-19 phải cách li theo quy định nên ảnh hưởng đến tiến độ cuộc 

thanh tra. 

 Thời gian gia hạn là 15 ngày (làm việc) kể từ ngày 21/4/2022 đến ngày 

12/5/2022. 
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Điều 2. Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra Sở; 

Trưởng các Phòng chuyên môn; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học 

- công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 2; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra, HS Đoàn TTra.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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