
UBND TỈNH LAI CHÂU 

THANH TRA TỈNH 

 

Số:          /TTr –NV1 
V/v Đề xuất nội dung xây dựng Định 

hướng chương trình thanh tra năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

                                 Kính gửi:  

                                                 - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; 

                                 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản số 878/TTCP-KHTH ngày 10/6/2022 của Thanh tra Chính 

phủ về việc đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023. 

Để có cơ sở tổng hợp, đề xuất nội dung xây dựng định hướng chương trình 

thanh tra năm 2023 gửi Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về thanh tra, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và 

yêu cầu về công tác quản lý nhà nước tại địa phương để đề xuất nội dung 

chương trình thanh tra năm 2023 (bao gồm cả thanh tra chuyên ngành và thanh 

tra hành chính). 

Việc đề xuất nội dung chương trình thanh tra năm 2023 phải có trọng tâm, 

trọng điểm, rõ ràng, cụ thể, thanh tra chuyên đề diện rộng (nếu thấy cần thiết); 

việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham 

nhũng và thực thi chính sách pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

(Văn bản số 878/TTCP-KHTH ngày 10/6/2022 của Thanh tra Chính phủ 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử: Thanh tra.laichau.gov.vn). 

Văn bản đề xuất nội dung chương trình thanh tra năm 2023, các đơn vị gửi 

về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2022 (file mềm gửi vào địa chỉ mail công vụ: 

pttgqkntc1.ttt@laichau.gov.vn). Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh;  

UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Các Phòng nghiệp vụ 2,3,4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, NV1. 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Lò Văn Nhung 
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