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BÁO CÁO 

Kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 và  

dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 506/TTr-VP ngày 05/11/2021 của Thanh tra tỉnh 

về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung tổng hợp 

kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021, dự kiến kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2022. UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 Ngày 12/11/2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3318 /UBND-TTr 

yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp năm 2021 và dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. 

  Qua kiểm tra, rà soát công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa 

bàn năm 2021 và dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, 

cụ thể: 

 1. Về kết quả kiểm tra, thanh tra năm 2021:  

 - Thanh tra: Không thực hiện cuộc thanh tra doanh nghiệp. 

 - Tự kiểm tra: Thực hiện kiểm tra đối với 191 doanh nghiệp và cơ sở kinh 

doanh. Qua kiểm tra phát hiện vi phạm đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 

01 đơn vị với số tiền xử phạt: 6.000.000 đồng (đã thực hiện xong). 

 - Phối hợp với Sở văn hóa thể thao và Du lịch kiểm tra đối với 05 đơn vị. 

- Không thực hiện kiểm tra 44 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh (42 đơn 

vị không kiểm tra do ảnh hưởng của dịch Covid -19 (38 của phòng Lao động 

TBXH, 04 của phòng Văn hóa thông tin); 02 đơn vị của Phòng Giáo dục đã 

được Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra) 

 2. Dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022  

 - Thanh tra: Không thực hiện thanh tra doanh nghiệp; 

 - Kiểm tra: Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 652 doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh với nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống tệ 

nạn mại dâm, lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội (phòng Lao 

động - TB & XH chủ trì); thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động giáo 

dục ngoài công lập (phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì); kiểm tra hoạt động kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch, văn hóa, bơi lặn ( Phòng Văn hóa và Thông tin 

                                                 
 1 Phòng TNMT: Đã tiến hành kiểm tra 13 đơn vị (có 01 đơn vỉ đóng cửa); Phòng GDDT: Đã kiểm tra 

04 đơn vị thời điểm kiểm tra các cơ sở tạm thời đóng cửa do dịch Covid; Phòng Văn hóa thông tin: Đã kiểm tra 

02 đơn vị thời điểm kiểm tra các cơ sở tạm thời đóng cửa do dịch Covid 

 2 Phòng LĐTB&XH 39; Phòng văn hóa 11; Phòng TNMT 10; Phòng giáo dục 05 



 2 

chủ trì); kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại 

(phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì). 

(Có biểu kết quả kiểm tra năm 2021, kế hoạch kiểm tra năm 2022 kèm theo) 

 UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 

- UBKT thành ủy; 

- Các phòng: VHTT, LĐTB&XH, 

TNMT, GD&ĐT thành phố; 

- Thanh tra TP; 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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