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         Số:  198/QĐ-STC                       Lạng Sơn, ngày  27 tháng 11  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý, 

 sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục 

 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

            
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

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

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; 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-STC ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Giám 

đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự 

nghiệp giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2191 /KL-STC  ngày 06 tháng 11  năm 2018 

của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

      Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,  

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Thu hồi số tiền 159.475.000 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu, 

bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn) ngân sách nhà nước đã thanh toán 

trùng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn phát hiện qua thanh tra Công tác quản 

lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 

Sơn. 

Điều 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 28/11/2018 Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ 

chờ xử lý của Sở Tài chính, số tài khoản 3941.0.1062637.00000 tại Kho bạc nhà 

nước tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Tài chính; Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước 

Lạng Sơn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.   

   Nơi nhận:                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC 
 - Như Điều 3;                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 - UBND tỉnh (B/c); 

 - Thanh tra tỉnh;                                                            

 - Ban Nội chính Tỉnh Ủy; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Các phòng thuộc Sở; 

 - Văn phòng Sở, TTra Sở;                                                                          Nguyễn Duy Anh                    



 - Lưu VT, Hồ sơ TTra.                                                              
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