
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

Số: 826/UBND-VP8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 07 tháng 10 năm 2020 
V/v quản lý, khai thác, sử dụng  

Cơ sở dữ liệu thanh tra 
 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định. 
 

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định đợt II 

năm 2019; Thanh tra tỉnh đã thực hiện xong Dự án “Ứng dụng công nghệ GIS 

xây dựng cơ sở dữ liệu thanh tra tỉnh Nam Định” (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu)          

và đã được Sở Khoa học tổ chức nghiệm thu, công nhận tại Quyết định số 

999/QĐ- SKHCN ngày 02/10/2020. 

Để kịp thời quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan cập nhật thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra do đơn vị mình 

thực hiện vào Cơ sở dữ liệu; trước mắt, cần cập nhật dự kiến kế hoạch, thanh tra 

kiểm tra năm 2021 của đơn vị để xử lý chồng chéo theo quy định của pháp luật 

về thanh tra, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn 

chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm: 

- Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng; trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng 

và bảo trì Cơ sở dữ liệu. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện; định kỳ tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
Để báo cáo 

- Như trên; 

- Website của tỉnh và Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP8. 
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