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QUYẾT ĐỊNH  

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo 

lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ 

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 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy 

định tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, 

tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi Quyết định số 

21/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;  

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ 

máy và cán bộ công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGTVT ngày 14/01/2022 của Giám đốc Sở 

Giao thông vận tải Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám 

sát năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác 

đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ. 

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2022. 

- Thời hạn thanh tra là 30 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 Mạnh Linh, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn; 

2. Bà: Chu Khánh Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương 

tiện và Người lái - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông: Đỗ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở 

- Thư ký; 

4. Ông: Nguyễn Đức Thanh, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận 

tải I, Thanh tra Sở - Thành viên; 

5. Ông: Nguyễn Giang Ninh, Chuyên viên, Phòng Quản lý Vận tải, Phương 

tiện và Người lái - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo nội dung tại Điều 1 

Quyết định này và Kế hoạch thanh tra được phê duyệt; yêu cầu các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan phối hợp trong hoạt động thanh tra hoặc báo cáo, cung 

cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.  

Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở nội dung đề 

cương thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý 

Vận tải, Phương tiện và Người lái, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái 

xe Phú Thọ, thành viên Đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Thanh tra Bộ GTVT (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở (đưa tin); 

- Lưu: VT, TTr (N.10b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Giang 
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