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2. Chc nng, nhim v và quyn hn
* Chc nng
Tham mu, giúp Giám c S tin hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành KH&CN, gii
quyt khiu ni, t cáo, phòng, chng tham nhng theo quy nh ca pháp lut.
* Nhim v và quyn hn
a) Xây dng k hoch thanh tra trình Giám c S phê duyt; t chc thc hin k hoch thanh tra thuc trách nhim
ca Thanh tra S; hng dn, theo dõi, ôn c, kim tra vic thc hin k hoch thanh tra ca c quan c giao thc hin
chc nng thanh tra chuyên ngành thuc S;
b) Thanh tra vic thc hin chính sách, pháp lut và nhim v, quyn hn ca c quan, t chc, cá nhân thuc
quyn qun lý trc tip ca S;
c) Thanh tra vic chp hành pháp lut chuyên ngành, quy nh v chuyên môn - k thut, quy tc qun lý
ngành, lnh vc ca c quan, t chc, cá nhân thuc phm vi qun lý ca S;
d) Hng dn, kim tra c quan, n v thuc S thc hin quy nh ca pháp lut v thanh tra;
) Tng hp, báo cáo kt qu v công tác thanh tra thuc phm vi qun lý ca S;
e) Theo dõi, ôn c, kim tra vic thc hin kt lun, kin ngh, quyt nh x lý v thanh tra ca Giám c S, Thanh tra
S;
g) Thc hin nhim v gii quyt khiu ni, t cáo theo quy nh ca pháp lut v khiu ni, t cáo;
h) Thc hin nhim v phòng, chng tham nhng theo quy nh ca pháp lut v phòng, chng tham nhng;
i) Tuyên truyn, hng dn, kim tra, ôn c c quan, n v thuc quyn qun lý ca S trong vic thc hin pháp lut v
thanh tra;
k) Tng kt, rút kinh nghim v công tác thanh tra trong phm vi qun lý nhà nc ca S;
l) Tip công dân n khiu ni, t cáo, kin ngh, phn ánh ti a im tip công dân ca S;
m) Thng trc t chc Giám nh t pháp v khoa hc và công ngh;
n) Thc hin các nhim v khác do Giám c S giao./.

