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Gia Lai, ngày 02 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23 ngày 4 tháng 2014 của
Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương
trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của
Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20
tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành
Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2022;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và
Công nghệ (có Danh mục cơ sở được thanh tra kèm theo).
Điều 2: Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn
vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Giám
đốc Sở.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Tỉnh (theo dõi);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT; TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

