
 

                         

                        Kính gửi:  

              - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;  

- Trung tâm xúc tiến đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 408/TTr-PCTN ngày 09/9/2019 của Thanh tra tỉnh 

về chế độ báo cáo định kỳ việc thực hiện công tác nội chính; phòng, chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp;  

Để đảm bảo chất lượng báo cáo, Thanh tra Sở đề nghị Trưởng các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư (gọi tắt các phòng, 

đơn vị) cung cấp theo định kỳ hàng tháng các thông tin sau: 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của nhà đầu tư trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách theo kế hoạch và đột 

xuất: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách cung cấp thông tin. 

2. Kiểm tra việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp đối với một số doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và đột xuất: Phòng Đăng ký kinh 

doanh cung cấp thông tin. 

3. Việc phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện có liên quan kiểm 

tra dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh: Phòng Quản lý đầu tư công cung cấp 

thông tin. 

4. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (tình hình triển 

khai, kết quả kiểm tra; các sai phạm phát hiện và kết quả xử lý); việc xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra việc công chức, viên chức, 

người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc có hành vi phiền hà, nhũng 

nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp: Văn phòng cung cấp thông tin. 

5. Việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, 

nhà đầu tư liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Các phòng, đơn vị cung cấp thông tin. 

6. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát: 

Các phòng, đơn vị cung cấp thông tin. 

    SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
THANH TRA SỞ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 63  /TTr Lạng Sơn, ngày  06   tháng 9  năm 2022 

V/v cung cấp thông tin nội dung 

báo cáo công tác thanh tra theo 

định kỳ 
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 Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị cung cấp thông tin gửi về Thanh tra 

Sở (chậm nhất ngày 10 hàng tháng) để tổng hợp báo cáo Ban Nội chính Tỉnh 

Uỷ và Thanh tra tỉnh theo yêu cầu./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTr. 

CHÁNH  THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Đồng Thanh Thư 
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