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Bắc Kạn, ngày         tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp,  

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 04 năm 2014 của 

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

tình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1058/TTr-TTrT ngày 01 

tháng 12 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2023 (kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã theo Danh mục tại Điều 1 

Quyết định này. 

Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thi hành Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã của các sở, ngành; báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ 

trưởng các sở, ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, Hòa. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đinh Quang Tuyên 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/chi-thi-20-ct-ttg-2017-chan-chinh-thanh-tra-kiem-tra-doanh-nghiep-349402.aspx
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