UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/QĐ-SKH-TTr

Quảng Trị, ngày 17 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian thanh tra
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 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 Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động Thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-SKH-TTr ngày 11/01/2022 của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu
tư công, đầu thầu, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển; vốn sự nghiệp có tính chất
đầu tư do Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp-Khuyến công và DVCI thành phố
Đông Hà làm Chủ đầu tư;
Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số
04/QĐ-SKH-TTr ngày 11/01/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu thầu, quản
lý sử dụng vốn đầu tư phát triển; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do Trung tâm
Phát triển cụm công nghiệp-Khuyến công và DVCI thành phố Đông Hà làm Chủ đầu
tư;
Thời gian gia hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày 16/3/2022
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên
Đoàn thanh tra; Thủ trưởng các đơn vị là đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thanh tra Tỉnh (b/cáo);
- UBND TP Đông Hà (chỉ đạo thh);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TTr.
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