
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

THANH TRA TỈNH 
 

Số: 205/QĐ-TTr 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2022 

 

 

QUYẾTĐỊNH 

Về việc 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 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; 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 71/TTCP-KHTH ngày 14 tháng 01 năm 2022 của 

Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật 

tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; Hướng 

dẫn số 68/HD-TTCP ngày 14 tháng 01 năm 2022 và số 225/TTCP.VIII ngày 18 

tháng 02 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thanh tra 

chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, 

thuốc phòng, chống dịch Covid-19; 

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; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành 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 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 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2015&eday=05/01/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2015&eday=05/01/2015
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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. 

- Thời kỳ thanh tra: Trong 02 năm, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2021 (khi cần thiết Đoàn thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh thanh 

tra các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra). 

- Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công 

bố Quyết định thanh tra tại đơn vị (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định 

của Nhà nước). 

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

1. Ông Vũ Văn Vạn, Thanh tra viên chính, Trƣởng phòng Thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 3 - Trƣởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Tuấn Trung, Thanh tra viên chính, Chánh Văn phòng - Phó 

Trƣởng đoàn; 

3. Ông Dƣơng Quang Thịnh,Thanh tra viên chính, Trƣởng phòng Thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 2 - Phó Trƣởng đoàn; 

4. Ông Hoàng Anh Tuấn, Thanh tra viên chính, Phó Trƣởng phòng Thanh 

tra, giám sát và xử lý sau thanh tra - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Phƣơng Thảo, Thanh tra viên chính, Phó Trƣởng phòng 

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 2 - Thành viên; 

6. Ông Phạm Tiến Hùng, Thanh tra viên chính, phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cụm số 3 - Thành viên; 

7. Ông Đoàn Phúc Huy Hoàng, Thanh tra viên chính phòng Thanh tra 

phòng, chống tham nhũng - Thành viên; 

8. Bà Phạm Thị Phƣơng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giám sát và xử lý 

sau thanh tra - Thành viên; 

9. Ông Bùi Văn Kỳ, Thanh tra viên Phòng Thanh tra phòng, chống tham 

nhũng - Thành viên;  

10. Ông Phạm Tiến Dƣơng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giám sát và 

xử lý sau thanh tra - Thành viên; 

11. Bà Tăng Thị Thu Hƣơng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cụm số 3 - Thành viên; 

12. Ông Vũ Thanh Tùng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo cụm số 2 - Thành viên; 

13. Ông Phạm Đức Hùng, Thanh tra viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh - 

Thành viên; 

14. Ông Phan Đình Tuấn, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo cụm số 2 - Thành viên; 
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15. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chuyên viên Phòng Thanh tra, phòng, chống 

tham nhũng - Thành viên; 

16. Bà Phạm Thị Trang, Chuyên viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo cụm số 2 - Thành viên. 

Điều 3. 

1. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định 

tại Điều 1 của Quyết định này và Kế hoạch tiến hành thanh tra đƣợc Chánh 

Thanh tra tỉnh phê duyệt; báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh kết quả thanh tra. 

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trƣởng đoàn thanh tra và các thành 

viên Đoàn thanh tra đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và 

quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Yêu cầu Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính và thủ trƣởng các đơn vị trực 

thuộc hai sở đƣợc thanh tra; Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Giàng và UBND 

huyện Kim Thành; thủ trƣởng 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  có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ hồ sơ, tài 

liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo thẩm quyền của Trƣởng đoàn thanh tra, 

thành viên Đoàn thanh tra. 

Điều 4. Chánh Văn phòng; Trƣởng các phòng: Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo cụm số 2; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 3; Thanh tra, 

phòng, chống tham nhũng; Thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra của Thanh 

tra tỉnh; các ông, bà có tên tại Điều 2; Giám đốc các sở: Tài chính và Y tế; Chủ 

tịch UBND các huyện Cẩm Giàng và Kim Thành; Thủ trƣởng các cơ quan, đơn 

vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Thanh tra Chính Phủ;     Để 

- UBND tỉnh;                    báo cáo 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Nhƣ Điều 4 (Để thực hiện); 

- Website của Thanh tra tỉnh; 

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

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Cao Ngọc Quang 
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