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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  205  /QĐ-SCT Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 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 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương; 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 

2020 của Chính phủ;   

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 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 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ công văn số 1636/TTBT-VP ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Thanh tra tỉnh Bình Thuận về việc có ý kiến điều phối kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2023;   

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Công Thương 

(Danh mục các cuộc thanh tra năm 2023 kèm theo Quyết định này). 
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Điều 2. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực 

hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, 

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTr (Lâm). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Hòa 
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