
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 Số: 888/QĐ-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      An Giang, ngày 15 tháng  12  năm 2022 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023  

của Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG 

 

 Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh An Giang ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang;  

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

 Căn cứ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/05/2013 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải; 

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

phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế 

hoạch thanh tra; 

Căn cứ Công văn số 10939/BGTVT-TTr ngày 21/10/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra ngành Giao thông vận tải 

năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh An Giang Quyết định phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 625/TTT-KTXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thanh 

tra tỉnh về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2023. 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 334/TTr-TTrS ngày 

07/12/2022 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 333/KH-TTrS ngày 07/12/2022 của thanh tra 

Sở Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (đính kèm Kế hoạch và danh mục thanh 

tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-57-2013-nd-cp-to-chuc-va-hoat-dong-thanh-tra-nganh-giao-thong-van-tai-191102.aspx


 Điều 2. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nội 

dung tại Điều 1 của Quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Giám 

đốc Sở Giao thông vận tải xử lý theo thẩm quyền. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 

từ ngày ký./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra Bộ GTVT; 

- Ban Giám đốc Sở GTVT; 

- Thanh tra tỉnh An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu: VT, TTrS. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

         Nguyễn Phú Tân 
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