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UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 4452/QĐ-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
của Sở Công Thương Quảng Ninh
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG NINH
Căn cứ Luật thanh tra năm 2010; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng
chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đến chức năng quản
lý nhà nước của Sở Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 4110/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND
tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở
Công Thương Quảng Ninh;
Quyết định số 4412/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và Quyết
định số 4745/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc điểu chỉnh Quyết
định số 4412/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 và hướng dẫn xây dựng
Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh tại văn bản số 1121/TT-VP ngày
28/10/2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công
Thương Quảng Ninh gồm:
1. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: 54 đơn vị
Trong đó:
1.1. Thanh tra chuyên ngành : 03 đơn vị (Chi tiết tại Biểu 1) ;
1.2. Kiểm tra chuyên ngành : 51 đơn vị
- Kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì: 37 đơn vị (Chi tiết tại Biểu 2)
- Kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì: 08 đơn vị (Biểu 3a)
- Kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương phối hợp: 06 đơn vị (Biểu 3b)
2. Kiểm tra hành chính: 01 đơn vị (Chi tiết tại Biểu số 4)
(Có các phụ biểu 1,2,3a, 3b, 4 kèm theo).
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Điều 2. Căn cứ Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này, giao Thanh tra
Sở chủ trì, các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện:
- Thông báo tới các đối tượng được thanh tra, kiểm tra; Chủ động phối
hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế
hoạch đã được phê duyệt, nếu có sự thay đổi phải báo cáo, điều chỉnh bằng văn
bản và thông báo cho các đơn vị liên quan được biết.
- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng trình tự thủ tục
quy định của pháp luật; Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trước
ngày 15/11/2021.
- Đối với các cuộc kiểm tra liên ngành, đơn vị được giao chủ trì phải xây
dựng kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến thực hiện để thông báo cho các đơn vị
phối hợp biết ngay từ đầu năm nhằm chủ động trong việc cử cán bộ tham gia
đoàn liên ngành theo kế hoạch;
- Đối với các cuộc kiểm tra doanh nghiệp do các ngành khác chủ trì các
đơn vị tham gia chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai thực hiện.
Điều 3. Các ông/bà: Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng
các phòng chuyên môn của Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Lưu TTr, VT.

Nguyễn Thị Hiền
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