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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:       /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng    năm 2019. 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra 
 

  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

 

 Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 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 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và 

trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

 Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh 

Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-SYT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc “thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp 

luật về thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam”. 

Xét đơn đề nghị của bà Đỗ Thị Xuân – Thành viên Đoàn Thanh tra,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Cử ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn Thanh tra về việc “thanh 

tra trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật về thanh tra, kiểm tra; phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Hà Nam” kể từ ngày 21/11/2019. 

Ông Trương Mạnh Sức: chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ 

chức cán bộ - Sở Y tế. 

 Điều 2. Ông (bà) có tên sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra kể từ 

ngày 21/11/2019.  

  Bà Đỗ Thị Xuân: chức vụ Thanh tra viên Thanh tra Sở Y tế.  
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 Bà Đỗ Thị Xuân có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan 

đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày 22/11/2019. 

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2, phòng 

Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan và đơn vị được thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (Để công khai); 

- Lưu: VT, TTr-SYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Minh  
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