
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-KHCN 

 

Tây Ninh, ngày    23   tháng 5 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công 

nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học và Công nghệ; 

 Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh; Quyết định 

số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh 

ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

 Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-KHCN ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Quý II năm 2019; 

 Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Khoa học 

và Công nghệ. 

 - Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc 

triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước. 

 - Đối tượng thanh tra: 

 + Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị 

liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây 

Ninh”; 



 + Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Công nghệ Thông tin, địa chỉ: Số 02, 

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; 

 + Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Ngọc Bảo. 

 - Chế độ thanh tra: Theo kế hoạch. 

 - Thời hạn thanh tra: 15 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

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

1. Ông Trương Minh Vũ, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn. 

 2. Ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên Sở - Thành viên 

 3. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học - 

Thành viên. 

4. Bà Lê Thị Kiều Vân, Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính – 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. 

 Giao cho Chánh thanh tra chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý hoặc 

trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra. 

 Điều 4. Việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra do Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ tự giám sát theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP, 

ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ. 

 Điều 5. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Chánh thanh tra, Trưởng phòng 

Quản lý Khoa học, phòng Kế hoạch Tài chính, đối tượng được thanh tra nêu tại 

Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 


		2019-05-23T02:20:37+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2019-05-23T02:24:35+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




