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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

Sô.291 /UBND-NC
V/v thrc hin Nghi quyt s 84/NQ-NP
ngày 29/5/2020 cüa ChInh phU

Quang Trj, ngày

02 tháng nàm 2020

KInh gCri:
- Các ccx quan chuyên môn, ccx quan thuc UBND tnh;
- Các ccx quan Trung uong dóng trén dja bàn tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thj xã;
Thirc hin chi dao cüa Tong Thanh tra ChInh phü tai COng van s
907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020, dé triên khai có hiu qua các chü trucxng, giãi
pháp nêu trong Nghj quyêt sO 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phü "ye các
nhim vi, giãi pháp tiêp tiic tháo go' khó khàn cho san xuât kinh doanh, thüc day
giái ngân von dâu t..r cong và dam bão an toàn xa hi trong bôi cânh dai djch
Covid- 19", TJBND tinh yêu câu các ccx quan, don vj, UBND các huyn, thành
phô, thj xâ thi;rc hin mOt so ni dung lien quan den cong tác thanh tra, kiêm tra
nhixsau:
1. Vê triên khai cong tác thanh tra, kiêm tra nàm 2020
a) Co quan thanh tra, ccx quan di.rçyc giao chüc näng thanh tra chuyên
ngành tiêp ti;ic thi;rc hinNghi quyêt so 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 ci1a ChInh
phi "ye hO trçx và phát triên doanh nghip den nAm 2020", Chi thj sO 20/CT-TTg
ngày 17/5/2017 cüa Thu tixOng ChInh phü "ye vic chân chinh hoat dng thanh
tra, kiêm tra dôi vci doanh nghiêp", Chi thj sO 1 1/CT-TTg ngày 04/3/2020 c1ia
Thu trnng ChInh phü "ye các nhim vi;i, giài pháp cap bach tháo go' kho khàn
cho san xuât, kinh doanh, dam báo an sinh xä hi, ing phó vâi djch Covid-19".
Rà soát, diêu chinh ke hooch thanh tra, kiêm tra nArn 2020 nhàm hn ché, giãrn
bó't các cuc thanh tra, kiêm tra chira thtsi;r can thiêt trong thai kS' diên ra djch
bnh; không thanh tra ngoài ke hoach, ke cã thanh tra hành chInh và thanh tra
chuyên ngành; chuyên phuong pháp tiên kiêm tra sang h.0 kiêm tra. Dôi vâi
nhuig cuc dâ kêt thüc thanh tra, kiêm tra trçrc tiêp, can khân tnrcxng hoàn thành
ket lun, tham mu'u de xuât hi.rang xr 1 kêt qua thanh tra, kiém tra theo quy
djnh cüa pháp lut.
b) ye thanh tra hành chInh:
- DOi vói các cuôc thanh tra theo ke hoach, có lien quan den hoat dng san
xuât kinh doanh cüa doanh nghip nhung chua triên khai thl tam drng vic
thanh tra; chi thi;rc hin thanh tra trong tnrOrng hçxp dc bit drçxc cap có thâm
quyén giao hoc có dâu hiu vi phm pháp lut rO rang, ci;i the.
- Dôi vOi các cuc thanh tra theo kê hoach, có lien quan den hoat dng san
xuât kinh doanh cüa doanh nghip dang ducic trién khai, can khãn truo'ng rà soát
ye phm vi, thai han, dOi tung, ni dung, thai kI thanh tra dê dam bào có tr9ng
tam, trong diem, gn, báo cáo cap có thâm quyén xem xét, quyét djnh vic diêu
chinh (nêu có); dOng thai tp trung chi dao de sOm két thüc thanh tra trirc tiêp tai
don vj; các cuc thanh tra dâ két thüc thanh tra tri;rc tiép can khân trl.rong ban

2
hành k& lun, tham milu d xut hixàng x1r l kt qua thanh tra theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
c) Vê thanh tra chuyên ngành:
Dôi vâi các cuc thanh tra chuyên ngành theo kê hoach nàm 2020, can
xern xét ki tInh chat, mrc d và phm vi ânh hithng, trithng hçip can thiêt phâi
triên khai thanh tra thI truâc khi ban hânh quyêt djnh thanh tra phãi có kiên
dông cüaChü tjch TJBND tinli.
2. Vé Djnh hithng chi.rcmg trInh thanh tra nãm 2021:
Yêu câu Thanh tra tinh can cü Cong
so 821/TTCP-Ki-IITH ngày
01/6/2020 cüa Thanh tra ChInh phü ye vic dê xuât Djnh hixOng chi.xang trInh
thanh tra nãm 2021; barn sat cac chi do cüa Trung lio'ng, ChInh phü, Thu ti.ràng
ChInh phü trên các flnh virc, nhât là ye các nhim vii, giãi pháp tiêp tic tháo g
khó khàn cho san xuât, kinh doanh, thüc day giài ngân von dâu tu cOng. h trçY
doanh nghip phát triên và dam báo trt tr an toàn xa hi trong và sau qua trInh
diên ra dai djch Covid-19... và dc bit, nàm 2021 là nàm dat nixvc diên ra
nhiêu sir kin tr9ng dai, Di hi Di biêu toàn quôc Ian thir XIII cüa Dâng, bãu
cir Dai biêu Quôc hôi khóa XV và Dai biêu HDND các cap nhiêm k' 2021 2026, dé tharn mixu de xuât nôi dung xây dirng Djnh hi.rng chiicing trInh thanh
tra näm 2021 có trçng tarn, tr9ng diem, dáp irng yêu câu.
3. Trong qua trInh thirc hin các ni dung nêu trên nêu Co vuOng mAc, các
co quan, dcm vj báo cáo UBND tinh de du'qc huOng dan, xi'r I. Các Si, ban,
ngành cap tinh; UBND các huyn, thj x, thãnh phô chi dao các c quan thanh
tra báo cáo kêt qua thirc hin các ni dung nêu trén trong Báo cáo tong két cong
tác thanh tra nArn 2020, g1ri ye Thanh tra tinh dê tong hçp, báo cáo UBND tinh,
Thanh tra ChInh phü theo quy djnh./,
No'i nhân:
-Nhutrén;
- TT CP; Viii KH-TH, TT CP(b/c);
- PCT Yr Ha S5 Dông;
- CVP, PCVP Nguyen Ccru;
- LLru: VT, NC.
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