
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /QĐ-UBND            TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm  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 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của 

Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

 Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra năm 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã Quảng Lạc trong quản lý điều hành ngân sách,các nguồn vốn thực 

hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố, 

      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử ông Dương Trung Kiên - Chuyên viên Thanh Tra thành phố, 

tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 

của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (gọi tắt là Đoàn thanh tra 811) thanh 

tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc trong quản lý điều hành ngân 

sách, các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia kể từ ngày 

10/4/2021. 

 Điều 2. Ông Lương Minh Tuân không tham gia Đoàn thành tra theo 

Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố 

Lạng Sơn (gọi tắt là Đoàn thanh tra 811) thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 



UBND xã Quảng Lạc trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực 

hiện chương trình mục tiêu Quốc gia kể từ ngày 10/4/2021. 

 Ông Lương Minh Tuân có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có 

liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày 

06/4/2021 (nếu có). 

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra 811; ông Dương Trung Kiên; ông Lương 

Minh Tuân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, HS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 


		2021-04-06T16:46:04+0700


		2021-04-06T16:46:08+0700


		2021-04-06T16:46:09+0700


		2021-04-06T16:46:17+0700




