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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi tiền 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

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 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016  của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 1338/KL-SKHĐT ngày 19/10/2018 của 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành các quy định pháp luật về 
quản lý, thực hiện dự án đầu tư công do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm 
chủ đầu tư; 

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi số tiền 39.820.000 đồng (Ba mươi chính triệu,tám trăm 
hai mươi nghìn đồng) khoản tiền sai phạm qua thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công do Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội làm chủ đầu tư, gồm các dự án sau:  

(1) Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng: 22.270.000 đồng. 

(2) Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: 17.550.000 đồng. 

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 29/10/2018, Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản 
tạm giữ chờ xử lý số: 3949.0.1062378 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.  
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng, 
Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
Đã ký 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
 

 

 


		2018-10-30T08:05:51+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




