
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-T.Tr Xuân Trường, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v báo cáo nội dung kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2022 
 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 
 

Để có căn cứ xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 

đảm bảo khoa học, phù hợp, tránh sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm 

tra, UBND huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện báo cáo nội 

dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của ngành mình (theo biểu đính kèm), 

gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện tổng hợp), bản mềm gửi vào hòm thư 

điện tử theo địa chỉ: thanhtraxuantruong@gmail.com chậm nhất trong ngày 

16/11/2021. 

2. Giao Thanh tra huyện tổng hợp nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2022 của các ngành, báo cáo Thanh tra tỉnh trước ngày 25/11/2021; hoàn thiện Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trước 

ngày 15/12/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, T.Tr. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đặng Ngọc Cường 

 



Đơn vị:………..  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Xuân Trường, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2022 

 

TT Đối tượng kiểm tra 
Nội dung 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành  

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

1       

2       

…       

 

Lưu ý: Trong mục đối tượng kiểm tra phải ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra. 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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