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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

 Thanh tra tỉnh nhận được văn bản số 722/SKH-THQH ngày 27/4/2022 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 13/4/2022 của Chính 
phủ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Thanh tra tỉnh đề xuất các nhiệm 
vụ, giải pháp như sau: 

 1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp một cách 

thực chất và hiệu quả; đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, loại bỏ 
các thủ tục kiểm tra không cần thiết; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng 

phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. 

 2. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh của kinh tế tư nhân nhằm bảo vệ các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính, bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế được tự do kinh doanh hợp pháp. Tăng cường cơ chế đối thoại có 
hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp nhằm nắm bắt và xử 

lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân. 

 3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật và chỉ tiến hành khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm 

tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Không mở rộng phạm vi thanh 
tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. 

 4. Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, 
trùng lặp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà 

nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo kịp thời với Ủy ban 
nhân dân tỉnh qua Thanh tra tỉnh để xử lý, tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm 

bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.  

Các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà 

nước cấp Trung ương tại tỉnh Lào Cai có trách nhiệm đối chiếu với kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng khác trên địa bàn khi xây dựng kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra của mình để giảm thiểu trùng lặp; gửi cho Thanh tra 
tỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm sau liền kề đã được cấp trên 

phê duyệt. 
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 Trên đây là một số đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Kế hoạch triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 13/4/2022 của Chính phủ, Thanh 

tra tỉnh Lào Cai gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư biết để tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                              CHÁNH THANH TRA  
- Như trên;                                                                                    
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 

 

                                                                               Nguyễn Thành Sinh 
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