
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-THNC 

V/v thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra năm 2020 

Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra 

Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn tổ 

chức thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra năm 

2020 như sau: 

1. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 

Thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm 

hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời 

kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính 

và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. 

Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương 

hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra 

theo quy định của pháp luật. 

2. Về thanh tra hành chính 

- Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc 

thanh tra; chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có 

thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.  

- Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai cần khẩn trương rà soát 

về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng 

tâm, trọng điểm, gọn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều 

chỉnh (nếu có); đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại 

đơn vị; các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp cần khẩn trương ban 

hành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định 

của pháp luật. 
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3. Về thanh tra chuyên ngành 

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem 

xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển 

khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Các phòng: CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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