
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 456/SKH&ĐT-T.Tr 

V/v tạm hoãn thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành theo kế hoạch  

năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư    

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2020  

  

Kính gửi: Các Đơn vị, Công ty có tên trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra   

         năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo  

số 50 /TB-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Nam Định thông báo tạm hoãn việc thanh tra, kiểm tra các Đơn vị, Công ty có tên 

trong phạm vi thời gian Quý I, Quý II  tại Quyết định số 131/QĐ-SKH&ĐT ngày 

13/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020.  

 Thời gian thanh tra, kiểm tra cụ thể Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo tới 

Đơn vị, Công ty bằng văn bản trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng thông báo./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT; T.Tr. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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