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THÔNG BÁO 

Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh được quy định 

tại Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân và Luật 

Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTr ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Thanh 

tra tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các 

Phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, sau khi trao đổi thống nhất trong tập 

thể lãnh đạo. Chánh Thanh tra tỉnh phân công công tác trong lãnh đạo Thanh tra 

tỉnh để thực hiện từ ngày 01/01/2019 như sau: 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG 

1. Chánh Thanh tra tỉnh là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, điều hành toàn 

diện hoạt động của cơ quan; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Thanh tra Chính 

phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh. 

2. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành một số 

lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp 

luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Khi thực hiện nhiệm vụ Phó 

Chánh Thanh tra chủ động phối hợp với các Phó Chánh Thanh tra khác để thống 

nhất giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời phải xin ý kiến chỉ đạo của 

Chánh Thanh tra trước khi giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công. 

3. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện chế độ làm việc, thông tin, báo cáo, 

họp giao ban theo Quy chế làm việc của cơ quan. 

4. Khi cần thiết Chánh Thanh tra sẽ trực tiếp chỉ đạo một số công việc đã 

phân công cho Phó Chánh Thanh tra hoặc điều chỉnh lại sự phân công cho phù hợp 

với tình hình. 

5. Đồng chí Đậu Trường An, Phó Chánh Thanh tra thường trực được Chánh 

Thanh tra ủy quyền điều hành mọi hoạt động của Thanh tra tỉnh khi Chánh Thanh 

tra đi vắng. 
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II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Đồng chí Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra  

Phụ trách chung: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 

Luật Thanh tra ngày 15/11/2010. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thanh tra hành chính 

(thanh tra kinh tế - xã hội; thanh tra phòng, chống tham nhũng; thanh tra trách 

nhiệm), công tác tổ chức cán bộ; chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Văn phòng và 

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. 

2. Đồng chí Bế Mạnh Quân, Phó Chánh Thanh tra 

- Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lĩnh vực tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của tổ chức thanh tra và 

chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ I) và Phòng Thanh tra phòng, chống tham 

nhũng. 

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và công tác Dân vận của cơ quan. 

- Làm Trưởng Đoàn thanh tra và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được 

Chánh Thanh tra giao hoặc giao ủy quyền. 

3. Đồng chí Đậu Trường An, Phó Chánh Thanh tra 

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo khối kinh tế tổng hợp và phụ trách địa bàn (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ II) và 

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành và khối nội chính, 

văn xã, phụ trách địa bàn (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ III) 

- Làm Trưởng Đoàn thanh tra và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được 

Chánh Thanh tra giao hoặc giao ủy quyền. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 355/TB-TTr ngày 04/8/2018 của 

Thanh tra tỉnh. 

Thanh tra tỉnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để liên 

hệ công tác./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   CHÁNH THANH TRA   
- Thanh tra Chính phủ;   

- Thường trực Tỉnh uỷ;          B/c                                                             
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- VP. Tỉnh uỷ và các Ban đảng; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TP Lạng Sơn; 

- Thanh tra các Sở, Ban, Ngành, huyện, TP Lạng Sơn;                                         
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                        Đoàn Thị Loan 
- VP và Các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, TC.          

                                                                       


		2018-12-21T15:49:29+0700
	Việt Nam
	Thanh tra tỉnh<ttra@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




