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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Số: 114 /QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra
Sở Khoa học và công nghệ
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ quy
định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày
15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên
môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND Tỉnh
Ninh Thuận v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên
chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh thuận;
Theo đề nghị của chuyên viên phụ trách Văn phòng Sở Khoa học và Công
nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận,
giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp
vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận về nghiệp vụ thanh tra
chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12
của Quốc hội:
a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực
hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở;
b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên
môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân
thuộc phạm vi quản lý của sở;
d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của
pháp luật về thanh tra;
e) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý
của sở;
g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định
xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;
h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp
luật về khiếu nại, tố cáo;
i) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Thực hiện Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12
năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành
khoa học và công nghệ.
a) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công
chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;
b) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền
quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;
c) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý
nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ;
d) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 3. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định
này; phân công nhiệm vụ cho từng công chức trong phòng bảo đảm thực hiện đầy
đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018 và thay thế Quyết định
số 61/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về
việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.
Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên
môn và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Sở Nội vụ (biết, theo dõi);
- CCVC trong ngành (qua TD-Office)
- Lưu: VT, VP.
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