
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TTr 

V/v xây dựng Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2022 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 11  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Thanh tra thành phố; 

- Phòng Lao động thương binh và Xã hội; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Quản lý đô thị. 

 

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. 

Để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và có cơ sở xây 

phê duyệt kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2022 báo cáo Thanh tra tỉnh, 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị. 

- Rà soát công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2021 đã được 

phê duyệt (bao gồm cả kế hoạch đã được điều chỉnh).  

-  Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 (theo phụ 

lục 01 gửi kèm); dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (bao gồm cả 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trong đó lưu ý phải xác định cụ thể tên doanh 

nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, địa chỉ, nội dung, thời gian dự kiến 

thanh tra, kiểm  tra, theo  phụ  lục  02  gửi  kèm) gửi  về UBND thành phố 

(qua Thanh  tra thành phố) trước  ngày 15/11/2021.  

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐNĐ-UBND TP;  

- CT, PCT UBND TP; 

- Thanh tra thành phố (2b); 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH      

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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