
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SKHĐT Kon Tum, ngày        tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, 

phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch 

đầu tư công trung hạn, hằng năm; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công 

tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công của Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH 12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ 

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động 

thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum Về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SKHĐT, ngày 14/12/2021 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SKHĐT, ngày 15/12/2021 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1001/TTr-NV2, ngày 10/12/2021 của Thanh tra tỉnh 

Về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 335/SNV-TTr, ngày 15/02/2022 của Sở Nội vụ V/v dự 

kiến thực hiện cuộc thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch 
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đầu tư công trung hạn, hằng năm; quản lý sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu 

thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công của Sở Giáo dục và 

Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thời kỳ thanh tra: Năm kế hoạch 2019, 2020, 2021. 

Thời hạn thanh tra là ba mươi (30) ngày làm việc tại đơn vị (Không kể 

ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động), 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: Trần Văn Đông, Chánh Thanh tra Sở    - Trưởng đoàn. 

2. Ông: Nguyễn Tấn Thương, Phó Chánh Thanh tra Sở - Phó Trưởng 

đoàn. 

3. Ông: Nguyễn Hữu Cử, Phó Chánh Thanh tra Sở  - Thành viên.  

4. Ông Hoàng Công Minh, Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và 

Giám sát đầu tư - Thành viên. 

5. Ông: Võ Chí Tâm, Chuyên viên     - Thành viên.  

6. Ông: Đinh Văn Quốc, Chuyên viên    - Thành viên. 

7. Bà: Nguyễn Thị Quý, Chuyên viên    - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: 

1. Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Sở Giáo 

dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đối với các nội dung cụ thể như sau: 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật: 

+ Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công.  

+ Về lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm. 

+ Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. 

+ Về thực hiện công tác đấu thầu, chỉ định thầu. 

+ Về thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư công. 

2. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn thanh 

tra có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 53 và Điều 54 Luật Thanh 

tra, được quyền kiểm tra, xác minh trước và sau thời điểm thanh tra đối với 

những nội dung có liên quan đến cuộc thanh tra, chấp hành nghiêm Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.  

3. Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra: Ông Phan Văn Tùng - Phó 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Lãnh đạo Sở phụ trách công tác thanh tra) 

trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Điều 4. Trưởng phòng Đối ngoại - Hành chính, Chánh Thanh tra Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc; các ông (bà) 
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có tên tại Điều 2, Điều 3 và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận:            
- Như điều 4;           

- Thanh tra Bộ KH và ĐT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, HSTT, NTT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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