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TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND        Hải Dương, ngày         tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2022 về thanh tra 

chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, 
vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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 quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra; 
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương 
trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Thực hiện Văn bản số 888/VPCP-V.I ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh 
phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Văn bản số 1889/TTCP-KHTH ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 
Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 
2022; Văn bản số 71/TTCP-KHTH ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thanh tra 
Chính phủ về việc thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh 
phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn số 
68/HD-TTCP ngày 14 tháng 01 năm 2022 và số 225/TTCP.VIII ngày 18 tháng 02 
năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên đề việc 
mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, 
chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 191/TT-TTr ngày  
22 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2022 về thanh tra 

chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, 
thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (theo Kế hoạch 
số 190/KH-TTr ngày 22/02/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh gửi kèm).

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh căn cứ vào Kế hoạch thanh tra đã được phê 
duyệt bổ sung, thành lập các Đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm phối hợp với 
sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp 
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luật về thanh tra (trong quá trình thực hiện, nếu vượt thẩm quyền, kịp thời báo 
cáo cấp trên để được xử lý). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, 
Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố, các đơn vị có tên trong Kế hoạch thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;            để b/c  
- Thường trực Tỉnh ủy;           
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV, Quảng (30b).

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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