
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:                  /QĐ-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày      tháng 12 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

 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 65/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 05/TTr ngày 

02/12/2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở Công 

Thương với những nội dung như sau: 

1. Công tác thanh, kiểm tra 

1.1. Thanh tra hành chính  

Thực hiện 07 cuộc thanh, kiểm tra hành chính.  

(Danh mục các cuộc thanh kiểm tra kèm theo) 

1.2. Thanh tra chuyên ngành 

a) Thanh tra Sở 

- Thực hiện 18 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành.  

(Danh mục các cuộc thanh kiểm tra kèm theo) 

- Kết hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh kiểm tra các vụ vi phạm về sử 

dụng điện. 

- Thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện vi phạm pháp luật. 
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b) Chi cục Quản lý thị trường 

- Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra thị trường theo Kế hoạch 

kiểm tra thường xuyên năm 2017 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 - Thưc̣ hiêṇ tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy điṇh. 

- Giải quyết 100% đơn khiếu naị, tố cáo thuôc̣ thẩm quyền (nếu có). 

  - Phối hơp̣ các ngành tiếp tục kiểm tra , rà soát, giải quyết các vụ việc tồn 

đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của 

Thanh tra Chính phủ, mục tiêu giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người 

theo chỉ đaọ của UBND tỉnh. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , phổ biến , giáo dục pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo. 

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

 - Quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. 

 - Thực hiện các giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản 

lý; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện 

tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... 

- Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham 

nhũng.  

- Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham 

nhũng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng 

Sở, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 

trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, 

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại để điều hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt. 

Điều 4. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng 

thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:       
- Như Điều 4;      

- Thanh tra BCT (b/c);     
- UBND tỉnh (thay b/c);     
- Thanh tra tỉnh  (b/c); 

- Lưu: VT, TTr. Bạch. 08. 

 

GIÁM ĐỐC 
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