
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ NAM 

 
Số:               /UBND-TCDNC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Hà Nam, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v phê duyệt Chương trình               

công tác thanh tra, kiểm tra năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

 

                              

                               Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

       - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Căn cứ Luật Thanh tra; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương 

trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp và Văn bản số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính 

phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023. 

Sau khi xem xét đề nghị của Thanh tra tỉnh về việc ban hành Chương trình 

công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Tại Tờ trình số 

11/TTr ngày 10 tháng 01 năm 2023); Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh về Chương trình công tác thanh tra, 

kiểm tra của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. 

2. Các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Chương trình công tác thanh tra, 

kiểm tra năm 2023 đã được Thanh tra tỉnh rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp để tổ 

chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện tiếp 

tục rà soát, xử lý các chồng chéo, trùng lắp (nếu có) theo đúng quy định; hàng quý 

báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra về Ủy ban nhân 

dân tỉnh, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp. 

3. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- VPUB: CPVP, các CV, TCDNC; 

- Lưu: VT, TCDNC(H) 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trương Quốc Huy 
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