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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt 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;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra 2010;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy
định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt
động thanh tra chuyên ngành;
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 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND
tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Thông
tin và Truyền thông đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn (có Phụ
lục Kế hoạch thanh tra kèm theo).
Điều 2. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ Kế hoạch
thanh tra và nội dung thanh tra được phê duyệt tại quyết định này tiến hành công
tác thanh tra theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn
phòng, Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở,
Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Bộ;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an tỉnh (p/h);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, Ttra4.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm

