
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:       /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nam, ngày     tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ,  

quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, 

chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong các năm 2020, 2021 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;  

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 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022;             

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham 

nhũng tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong các năm 2020, 2021.  

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021. 

Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết 

định thanh tra. 

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

1. Ông Phạm Văn Giao - Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó Chánh Thanh tra - Phó đoàn; 

3. Bà Tống Quỳnh  Hoa - Chuyên viên Văn phòng Sở - Thành viên; 
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4. Bà Trương Thị Tuyết Mai - Chuyên viên phòng KHTC - Thành viên; 

5. Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Thanh tra viên - Thành viên, Thư ký. 

Điều 3. Trách nhiệm của Đoàn Thanh tra:    

1. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước 

trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong các 

năm 2020, 2021. 

2. Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra và 

chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Đoàn do Trưởng đoàn phân công. 

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

giám sát. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Kế 

hoạch Tài chính, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Nam, các phòng, đơn vị liên quan 

và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 5 (thực hiện);  

- Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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