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Lâm Đồng, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022  

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh 

tra, kế hoạch thanh tra, 

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng, 

Căn cứ văn bản số 1277/TTr-VP ngày 05/11/2021 của Thanh tra tỉnh Lâm 

Đồng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, 

Căn cứ Tờ trình số 57/TTr-TTBVTV ngày 04/12/2020 của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021. 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022 

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng (theo danh sách các 

tổ chức, cá nhân dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2022 đính kèm). 

Điều 2. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức, triển khai 

thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt; định kỳ 

hàng tháng, quý, năm báo cáo với Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) về tiến độ, 

kết quả các cuộc thanh tra theo quy định. 

2. Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra, đôn 

đốc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong việc thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn 

thuộc Sở; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- GĐ Sở, PGĐ Sở phụ trách; 

- UBND Tp: Đà Lạt, Bảo Lộc; các huyện: 

Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, 

Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, 

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn  
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