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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /QĐ-UBND Hải Dương, ngày        tháng      năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023 

của các Sở, ngành đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
        

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 924/TTr-TTr ngày 
15/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 
2023 đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023 
của các Sở, ngành đối với 620 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
(có danh sách kèm theo), trong đó:

- Doanh nghiệp được thanh tra là 130 doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp được thanh tra và kiểm tra là 02 doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp được kiểm tra là 488 doanh nghiệp.
Điều 2. 
1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2023 theo đúng trình tự 
thủ tục quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra cùng một doanh nghiệp nhưng không trùng nội dung thanh tra, kiểm tra, yêu 
cầu các đơn vị thực hiện phối hợp thanh tra, kiểm tra (có danh sách kèm theo). 
Đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị phối hợp trước khi tiến 
hành thanh tra, kiểm tra và gửi báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
Thanh tra tỉnh).

2. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực 
hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt tại Quyết định này, báo cáo 
Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, 

ngành; các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:                                       
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;          Để
- Thường trực Tỉnh uỷ;         b/c
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ô Quảng.                                                               

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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