
  

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:         /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021  

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 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 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND  ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh 

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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Căn cứ công văn số 194/UBND-NC ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021; 
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 

03 tháng 02 năm 2021 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về "Kế 

hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021". 

Điều 2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh 

tra, kiểm tra hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Hà Nam; 
- Thanh tra tỉnh Hà Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, ngành: NN&PTNT, TT&TT, GTVT, Y 

tế, Công Thương, KH&CN, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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