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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông;  

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 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông (đã được phê duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-STTTT ngày 

03/12/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông), cụ thể như sau: 

Điều chỉnh 02 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch sang hình thức thanh 

tra đột xuất, gồm: 

1. Kiểm tra việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các Báo, tạp chí; hoạt động 

của một số phóng viên, cộng tác viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường 

trú, báo điện tử. 

- Chuyển sang hình thức: Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. 

2. Thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động Thương mại điện tử.  

- Chuyển sang hình thức: Thanh tra đột xuất hoặc phối hợp với Đoàn Kiểm 

tra của Cục quản lý thị trường để xử lý vi phạm về quảng cáo trên mạng.  

Điều 2. Giao Thanh tra Sở thực hiện việc điều chỉnh và thông báo đến các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các Phòng, 

Trung tâm thuộc Sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra Bộ TTTT (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra4. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Đậu Tùng Lâm 

 

 


		dtlam.stttt@hatinh.gov.vn
	2022-11-16T08:30:25+0700


		sott_tt@hatinh.gov.vn
	2022-11-16T09:53:57+0700


		2022-11-16T09:54:12+0700


		2022-11-16T09:54:33+0700




