
 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng   năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 
tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

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

tra, kế hoạch thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 485/TTr-TTr ngày 

13/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh các cuộc thanh tra, kiểm tra tại Quyết định số 

1790/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm 41 cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thực hiện, trong đó: 

- 06 cuộc thanh tra liên ngành; 04 cuộc kiểm tra liên ngành; 17 cuộc thanh 

tra, 13 cuộc kiểm tra) đối với 87 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 

2020 (Có các biểu chi tiết kèm theo). 

- Ghép 02 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp do Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại 07 doanh 

nghiệp: Công ty TNHH số 10 Lai Châu; Khách sạn Mường Thanh Lai Châu – Chi 

nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh; Công ty Xây dựng thương mại 

Hoàng Huy; Công ty Cổ phần thủy điện Hua Chăng, tỉnh Lai Châu; Công ty Cổ 

phần dược y tế Lai Châu; Bến xe khách tỉnh Lai Châu và Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển chè Tam Đường thành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh thực 
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hiện tại 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH số 10 Lai Châu và Công ty Cổ phần đầu 

tư phát triển chè Tam Đường. 

2. Giảm 01 đối tượng thanh tra (Doanh nghiệp tư nhân Đức Hạnh) tại 

cuộc thanh tra: Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng 

đóng gói sẵn do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. 

Lý do điều chỉnh: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng 

phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 

1027/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu.  

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan được giao thanh tra, kiểm tra có trách 

nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp biết và tổ chức triển khai thực hiện theo 

đúng kế hoạch đã được điều chỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Cục I- Thanh tra Chính phủ; 

- UBND tỉnh: U; 

- Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh; 

- Các doanh nghiệp liên quan; 

- Lưu: VT, Th3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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