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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 

của Thanh tra thành phố  
 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng 
chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 309/TTr- 

TTr ngày 23 tháng 11 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra 
thành phố tại Kế hoạch số 305/KH-TTr ngày 22/11/2021.  

(Có danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo) 

Điều 2. Thanh tra thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chánh Thanh tra 

thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các 
phường, xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND thành phố; 
- UBKT thành ủy; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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