
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

        Số:               
V/v đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp năm 2021.  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày        tháng         năm  

 

Kính gửi: Các đơn vị và phòng chuyên môn thuộc Sở  

 

Theo Quyết định số 148/QĐ-SKHCN ngày 08/3/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của 

Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021, Thanh tra Sở được giao chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, các phòng, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, căn cứ vào điều kiện 

thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, Thanh tra Sở có trách nhiệm báo cáo và 

đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp. 

Tuy nhiên, do tình hình thực tế và diễn biến dịch covid 19 xảy ra trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam nên kế hoạch thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Giám 

đốc Sở yêu cầu: 

1. Các đơn vị và các phòng chuyên môn thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở đã được phê duyệt tiến hành rà soát, đề xuất 

các cuộc thanh tra, kiểm tra, các doanh nghiệp không triển khai thanh tra, kiểm 

tra trong năm 2021 (nêu rõ lý do không triển khai) gửi về Thanh tra Sở trước 

ngày 06/8/2021. 

2. Giao Thanh tra Sở tổng hợp kết quả, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 cho phù hợp, báo cáo Giám đốc Sở và 

Thanh tra tỉnh./. 

  
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (đề báo cáo); 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Dương Ngọc Quỳnh 
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