TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
BAN NỘI CHÍNH
*
số Ỷ ụ CV/BNCTU

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày t>5tháng 04 năm 2018

V/v rà soát kế hoạch kiêm tra, giám sát
đổi với doanh nghiệp
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- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sở, ngành cấp tỉnh,
- BTV các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy
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Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phổi hợp UBKT Tỉnh
ủy, Thanh tra tỉnh rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đối với doanh nghiệp trong năm 2018 đê tham
mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo điều phối, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây
phiền hà cho doanh nghiệp trong tỉnh.
Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phưoưg báo
cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch thanh tra,
kiểm tra, giám sát năm 2018 của đơn vị mình đối với doanh nghiệp để tổng họp,
báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo {sao chuyển kế hoạch, chương trình thanh
tra, kiểm tra, giảm sát năm 2018 đối với doanh nghiệp của đơn vị mình).
Báo cáo gửi đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ và ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
trước ngày 15/4/2018.
Kính mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan./.
Noi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy,( để b/c)
- UBKT Tỉnh ủy,
- Thanh tra tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu: VT, P2.

Phan Văn Phụng

