UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 31/QĐ-SKH-TTr

Quảng Trị, ngày 17 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về
Đăng ký Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh
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 198/QĐ-SKH-TTr ngày 13/12/2021 của Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Lê Thị Thương
2.Ông: Lê Văn Hành
3. Bà: Trần Thị Thúy Hằng
4. Ông: Phùng Thế Khiêm

Phó Giám đốc Sở - Trưởng Đoàn
Chánh Thanh tra Sở - Phó Trưởng đoàn;
Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh - Thành
viên;
Thanh tra viên - Thành viên, kiêm thư ký Đoàn,

Điều 2. Tổ chức thực hiện kiểm tra
Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về đăng ký kinh doanh sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng
chuyên môn thuộc Sở ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các ông/bà có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ttra Tỉnh (b/c)
- UBND các huyện, TP, TX:
Gio Linh; Đông Hà; Quảng Trị (P/h);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Trang web sở;
- Lưu VT, TTra.
---------
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KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-SKH-TTr ngày 17 tháng 3 năm 2022
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về
Đăng ký Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-SKH-TTr ngày 13/12/2021 của Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022;
Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch kiểm tra chi tiết việc chấp hành
các quy định của pháp luật sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và thời gian kiểm tra:
1. Mục đích:
- Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật
về đăng ký doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
- Tiến hành kiểm tra nhằm cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện những điều chưa hợp lý trong cơ chế quản
lý doanh nghiệp sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp để kiến nghị với các cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Phát huy những mặt tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
- Qua công tác kiểm tra kịp thời phối hợp, tuyên truyền, phổ biến các quy
định mới của pháp luật về đăng ký kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.
2. Yêu cầu:
- Tiến hành kiểm tra phải theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách
quan, dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời.
- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả, không làm ảnh hưởng tới
hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra, tránh chồng chéo về nội dung
kiểm tra.
- Thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ kiểm tra.
3. Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật doanh nghiệp.

4. Đối tượng và thời gian:
- Đối tượng kiểm tra: Danh sách các doanh nghiệp kiểm tra kèm theo;
- Thời gian kiểm tra: Quý II/2022
II. Nội dung kiểm tra:
1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký doanh
nghiệp theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập
trung vào một số nội dung:
- Về đăng ký thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Việc chấp hành các quy định về đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Về treo biển hiệu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Việc chấp hành các quy định về góp vốn của doanh nghiệp;
- Việc chấp hành các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký
kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có) ;
- Hoạt động ngành nghề kinh doanh đã đăng ký;
- Việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, như: Chứng chỉ
hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, xác nhận vốn pháp định,
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…;
- Việc tổ chức lại doanh nghiệp: Chia, tách, hợp nhât, sáp nhập, chuyển đổi
doanh nghiệp;
- Việc chấp hành các quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động của chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
- Các quy định khác liên quan đến thành lập, tổ chức và quản lý doanh
nghiệp;
- Việc chấp hành chế độ báo cáo, thông báo của doanh nghiệp;
2. Làm rõ nguyên nhân, xác định vi phạm của doanh nghiệp đối với những
tồn tại, khuyết điểm, sai sót, vi phạm (nếu có) trong việc chấp hành các quy định
của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp và các văn bản
hướng dẫn thi hành, kiến nghị xử lý.
3. Kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt
động quản lý doanh nghiệp sau đăng ký doanh nghiệp.
III. Các bước tiến hành khi kiểm tra:
- Thông báo kế hoạch kiểm tra chi tiết kèm theo đề cương yêu cầu doanh
nghiệp báo cáo theo quy định (đối với các nội dung kiểm tra theo mục II trên);
- Họp Đoàn kiểm tra thống nhất phân công nhiệm vụ trước khi thực hiện
kiểm tra;

- Đoàn kiểm tra thu thập thông tin tài liệu và thực hiện các nghiệp vụ kiểm
tra;
- Trao đổi kết quả kiểm tra, hoàn chỉnh và ký biên bản về những nội dung đã
kiểm tra, kiến nghị biện pháp khắc phục những thiếu sót (nếu có).
- Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm hành chính
(nếu có).
- Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện kết luận, kiến nghị về những nội dung đã
kiểm tra.
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra để lưu theo quy định.
IV. Chế độ thông tin báo cáo, điều kiện phục vụ công tác kiểm tra:
1. Chế độ thông tin báo cáo:
Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo Sở về tình
hình, tiến độ, kết quả kiểm tra tại các doanh nghiệp; kiến nghị, đề xuất xử lý các
vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Điều kiện vật chất phục vụ: Văn phòng Sở có trách nhiệm đảm bảo kinh
phí, phương tiện theo chế độ quy định để Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện hoàn
thành kế hoạch kiểm tra./.

