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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình 

thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Thực hiện Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của 

Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 

5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 646/TTr-TTr ngày 04 

tháng 11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Cao 

Bằng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 

năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau: 

Không thực hiện 02 cuộc thanh tra đã được phê duyệt tại Quyết định nêu trên 

để các cơ quan, đơn vị tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp: 

(1) Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản 

và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị khai thác khoáng 

sản vật liệu thông thường; 

(2) Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế mua sắm trang thiết bị y tế và 

vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với các Trung tâm y tế huyện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; giữ nguyên các 

nội dung khác tại Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận:                                                   
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy;                        (để b/c) 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBKT, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, NC,TH, BTCD;           

- Lưu VT, NC. 

 

 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
 

Hoàng Xuân Ánh 
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