
DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2021  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2357 /QĐ-UBND ngày  13 /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

STT Lĩnh vực, nội dung thanh tra Tổ chức được thanh tra 
Thời kỳ  

thanh tra 

 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và công tác chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện 

cho các hộ nghèo, hộ chính sách. 

Ủy ban nhân dân huyện  

Chi Lăng 
2018-2020 Quý I 

2 

 

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng. 

 
 

Sở Thông tin và Truyền thông 2018-2020 Quý I 

3 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng đất được giao, được thuê 

và việc chấp hành pháp luật thuế. 

Công ty Cổ phần vật tư 

 nông nghiệp Lạng Sơn 
2018-2020 Quý I 

4 
Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự 

nghiệp khoa học công nghệ. 
Sở Khoa học và Công nghệ 2018-2020 Quý II 

5 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng.  
 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh 2018-2020 Quý II 



2 

  

STT Lĩnh vực, nội dung thanh tra Tổ chức được thanh tra 
Thời kỳ  

thanh tra 

 

Thời gian 

thực hiện 

6 

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện 

Lộc Bình và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc 

huyện Lộc Bình trong công tác quản lý nhà nước về 

đất đai trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân huyện  

Lộc Bình  

 

Từ năm 2018 

đến thời điểm 

thanh tra 

Quý II 

7 

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và công tác chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện 

cho các hộ nghèo, hộ chính sách. 

Ủy ban nhân dân huyện  

Văn Quan 
2018-2020 Quý III 

8 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh thuộc Sở Y tế 
2018-2020 Quý III 

9 

Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

 thành phố Lạng Sơn 

2018-2020 Quý III 

10 
Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự 

nghiệp môi trường.  

Ủy ban nhân dân huyện  

Cao Lộc 
2018-2020 Quý IV 

11 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị 

quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ủy ban nhân dân các huyện 

thực hiện sắp xếp 
2019-2020 Quý IV 
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STT Lĩnh vực, nội dung thanh tra Tổ chức được thanh tra 
Thời kỳ  

thanh tra 

 

Thời gian 

thực hiện 

12 
Thanh tra chuyên đề diện rộng theo sự chỉ đạo 

của Thanh tra Chính phủ 
   

13 
Thanh tra theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 
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