
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC KẠN 

 

 Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy 

định việc thực hiện kết luận thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/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 Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 424/TTBNV-PTH ngày 21/10/2022 của Thanh tra Bộ 

Nội vụ về việc định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023; 

Căn cứ Thông báo số 1031/TB-TTrT ngày 25/11/2022 của Thanh tra tỉnh 

thông báo kết quả cuộc họp thống nhất việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên 

môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
 - Như Điều 3 (thi hành); 

 - Thanh tra Bộ Nội vụ; 

 - Thanh tra tỉnh; 

 - Các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm 

tra năm 2023 của Sở Nội vụ;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (để thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh (để thông báo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu : VT, TTr, N. Hoa (05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Hội 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /QĐ-SNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2022            
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