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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UB ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định; 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;  

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;  

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam 

Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ (có Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và danh mục kèm 

theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thanh tra Khoa học 

Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Trần Minh Hoan 
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