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V/v góp ý dự thảo Luật thanh tra sửa đổi  

 

                                     Kính gửi:  Thanh tra tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 856/UBND-NC ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Sau khi nghiên 

cứu các nội dung dự thảo Luật thanh tra sửa đổi và Tờ trình kèm theo, Sở Thông 

tin và Truyền thông cơ bản thống nhất cao với dự thảo lần 2 Luật thanh tra sửa 

đổi và Tờ trình kèm theo và góp ý thêm như sau: 

 - Tại khoản 3 Điều 11 dự thảo Luật thanh tra sửa đổi đề nghị bổ sung chữ 

"đồng" trước chữ "thời";  

- Tại điểm n khoản 1 Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính 

phủ "Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế 

thanh tra các cấp, các ngành, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chánh Thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên các cấp, các ngành"; đề nghị sửa đổi và 

bổ sung thành "Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ chuyên ngành hướng 

dẫn, thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế thanh tra các cấp, các ngành, …".  

- Đề nghị xem xét, quy định nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra Sở về việc 

thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở.  

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tham gia vào xây 

dựng dự thảo lần 2 Luật thanh tra sửa đổi, đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra2. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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