
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra 

của Thanh tra tỉnh Hà Nam năm 2020 

                                          

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 01/201/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ 

quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính 

phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.   

 

QUYẾT ĐỊNH: 
   

 Điều 1. Điều chỉnh dừng thanh tra đối với một số nội dung trong Kế hoạch 

công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (nội dung 

điều chỉnh có phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2824/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch 

công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2020. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Chính phủ; 
- TTTU, TTHĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Đài PTTH, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- VPUB: CPVP, các CV; 

- Lưu: VT; NC(H) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đức Vượng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số:           /QĐ-UBND  

 

    Hà Nam, ngày          tháng 9 năm 2020 
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