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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra hoạt động Bưu chính - Chuyển phát trên địa bàn tỉnh 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/06/2010; 

Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.  

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Thông tin và Truyền thông; Công văn số 2473/CV-ANCTNB ngày 16/11/2021 

của Công an tỉnh về việc cử cán bộ tham gia Đoàn Thanh tra liên ngành; 

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã phê duyệt;  

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động 

bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Thời kỳ thanh tra:  Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/11/2021; 

Thời hạn thanh tra:  07 ngày làm việc, kể từ ngày 23/11/2021;  

Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm các ông/bà có tên sau:  

1. Ông:  Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở TT&TT - Trưởng đoàn; 

2. Bà:  Nguyễn Thị Mỹ Dung, Thanh tra viên Sở TT&TT - Thành viên; 

3. Bà:  Phạm Thị Kim Anh,  CV Phòng quản lý BCVT - Thành viên; 

4. Ông: Nguyễn Văn Phùng , CB Phòng PA03, Công an tỉnh - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật đối với các Doanh nghiệp, Chi nhánh, Trung tâm, Văn phòng 

đại diện, Đại lý, Cơ sở, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, 

chuyển phát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  



 

 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, các ông/bà có tên tại Điều 

2 và các 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); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT.  

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Đậu Tùng Lâm 
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