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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra  

tại Sở Y tế, Sở Tài chính và các đơn vị trực thuộc hai sở;  

UBND huyện Cẩm Giàng và UBND huyện Kim Thành 

 

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ban hành 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 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 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 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra 

tỉnh và Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi Khoản 2, Mục III, Điều 1 Quyết định 

số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015; 

Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 

2022 về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét 
nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên điạ bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định thanh tra số 205/QĐ-TTr ngày 01 tháng 3 năm 2022 của 

Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, 

sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, 

Sở Tài chính và các đơn vị trực thuộc hai sở; UBND huyện Cẩm Giàng, UBND 

huyện Kim Thành; các cơ sở điều trị, cách ly... và cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến việc cung cấp, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh 

phẩm, Kít xét nghiệm , vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid -19 trên điạ bàn 
tỉnh Hải Dương; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành giám sát đối với hoạt động của Đoàn thanh tra chuyên đề 

việc mua sắm trang thiết bị, vật tƣ, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Sở Tài chính và một số đơn vị trực 
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thuộc hai sở; UBND huyện Cẩm Giàng, UBND huyện Kim Thành; các cơ sở 

điều trị, cách ly... và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp , 

mua sắm, sử dụng trang thiết bị , vật tƣ y tế , sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, 

thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên điạ bàn tỉnh Hải Dƣơng theo Quyết định 

thanh tra số 205/QĐ-TTr ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh.  

Thời hạn giám sát đƣợc tính kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến 

thời điểm kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị nêu trên. 

Điều 2. Giao ông Trần Văn Sơn, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra 

tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra 

số 205/QĐ-TTr ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Ông Trần Văn Sơn, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh 

tra tại các Điều 31, Điều 32 và Điều 34 Thông tƣ số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 

tháng 10 năm 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. 

Điều 4. Ông Trần Văn Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trƣởng Đoàn thanh 

tra và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 205/QĐ-TTr ngày 01 

tháng 3 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dƣơng chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính và các       Để 

đơn vị trực thuộc hai sở; Chủ tịch UBND     phối 

huyện Cẩm Giàng, Kim Thành.                     hợp; 

- Nhƣ Điều 4 (Để thực hiện); 

- Lƣu: VT, TH, HS, Phòng TT, GS và XLSTT. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Cao Ngọc Quang 
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