
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SLĐTBXH    Cao Bằng, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em  

và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

              GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Thông tư  Số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng  quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Kế hoạch số 1330/KH-SLĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2022 về 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao 

Bằng; 

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng 

chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Quảng Hoà và huyện Hoà An. Nội dung 

thanh tra theo đề cương đã gửi kèm theo kế hoạch số 1330/KH-SLĐTBXH ngày 

19 tháng 8 năm 2022.           

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra. 

- Đơn vị và Thời gian thanh tra:  

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hoà: Ngày 12-13/9/20222 

Ủy ban nhân dân huyện Hoà An: Ngày 15- 16/9/2022. 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các Ông, Bà sau: 



1. Ông: Nguyễn Ích Chánh - Phó giám đốc, Sở LĐTB&XH- Trưởng đoàn 

2. Ông: Đặng Quang Tùng - Phó Chánh Thanh tra, Sở LĐTB&XH - Phó trưởng 

đoàn; 

3. Ông: Trần Công Định - Trưởng phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng 

giới, Sở LĐTB&XH – Thành viên; 

4. Ông: Ngô Tuấn Anh - Thanh tra viên, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

5. Bà: Triệu Hồng Hạnh - CV phòng Thanh tra, Sở LĐTB&XH - Thành 

viên;            

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Nhiệm vụ:  

- Xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra và tổ chức thực hiện nội dung 

thanh tra theo đề cương đã được phê duyệt.  

- Lập biên bản ghi nhận kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ 

em và phòng chống xâm hại trẻ em tại đơn vị được Thanh tra. 

- Báo cáo kết quả và trình Giám đốc Sở ban hành kết luận Thanh tra theo 

quy định. 

2. Quyền hạn:  

Trưởng Đoàn và các thành viên có quyền hạn quy định tại Điều 53, Điều 54 

của Luật Thanh tra năm 2010. 

 Điều 4. Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của 

Đoàn thanh tra theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư 05/2015/TT-TTCP 

ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt 

động đoàn thanh tra. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Sở; 

Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Chủ tịch UBND, 

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Hòa, Hòa An và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- Sở Giáo dục và đào tạo; 

- UBND huyện Quảng Hoà; 

- UBND huyện Hoà An; 

- Phòng BVCSTE và BĐG sở; 

- Văn phòng, KHTC sở; 

- Đoàn thanh  tra; 

- Lưu: VT, HSTTr.                 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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