
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:          /TTr 
V/v thống nhất triển khai thực hiện 

kế hoạch thanh tra năm 2023 

 Hà Nam, ngày           tháng       năm 2023 

Kính gửi:  

     - Giám đốc các sở, ban, ngành; 

    - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Chánh thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã. 

  Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 200/UBND-TCDNC 

ngày 07/02/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 

2023, Thanh tra tỉnh thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 

tới các đơn vị như sau: 

Bản dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Văn bản số 200/UBND-

TCDNC của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra 

tỉnh (https://ttt.hanam.gov.vn) và trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của 

các sở, ngành, địa phương. 

Đề nghị các đơn vị truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, 

tải về và tự rà soát lại một lần nữa việc trùng lắp về đối tượng, nội dung thanh tra 

để hoàn thiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (do phần mềm quản lý công 

tác thanh tra đang trong quá trình hoàn thiện nên có thể còn một số sai sót trong 

quá trình xử lý trùng lắp, chồng chéo) và trình giám đốc sở, ngành, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. 

Các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra cùng một đối tượng đều được phê duyệt 

trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị. 

Việc tổ chức phê duyệt và thực hiện kế hoạch thanh tra thực hiện theo 

hướng dẫn tại Văn bản số 26/TTr ngày 18/01/2019 của Thanh tra tỉnh về việc hiệp 

y và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra.(gửi kèm theo văn bản này) 

Trong quá trình sử dụng phần mềm nếu có thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp 

đề nghị các đơn vị phản ánh, góp ý bằng văn bản đồng thời gửi kèm Kế hoạch 

thanh tra đã được phê duyệt về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp, xử lý, báo 

cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chánh thanh tra tỉnh; (để b/c) 

- Lưu: VT, NV I. 

 

 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 
 

Phạm Mạnh Hùng 

https://ttt.hanam.gov.vn/
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