
 
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:178/QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đắk Nông, ngày 10 tháng 11 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng  
tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ 
quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và 
hoạt động Thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;  

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-STP ngày 24/12/2019 của Giám đốc Sở Tư 
pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. 

 Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng. 

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm tiến hành thanh tra. 

Thời hạn thanh tra là 01 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

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

1. Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; 

2. Bà Trương Thị Thùy Trang, Phó Chánh thanh tra Sở Tư pháp - Phó 
Trưởng đoàn; 
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3. Bà Phan Thị Nhi - Phụ trách Kế toán Sở - Thành viên; 

4. Bà Nông Thị Ninh Kiều, Thanh tra viên - phòng Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Thanh tra - Thành viên kiêm thư ký.  

Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung ghi 
tại Điều 1 và Kế hoạch thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt và báo cáo kết 
quả thanh tra với Giám đốc Sở.  

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh 
tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra; Quy chế hoạt động của 
Đoàn thanh tra.  

Giao cho Chánh thanh tra Sở Tư pháp chỉ đạo, theo dõi giúp Giám đốc Sở 
xử lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn 
thanh tra.  

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn 
phòng Sở Tư pháp; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, QL&TTr (HS TTr). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trung Hiếu 
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