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QUYẾT ĐỊNH  

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 

 

SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH 
 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và 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 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 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Hà 

Tĩnh; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-

UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-SNgV ngày 10/12/2020 của Sở Ngoại vụ về việc 

phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021; 

Xét đề nghị của Thanh tra Sở; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung của Kế hoạch thanh tra năm 2021 được ban hành 

kèm theo Quyết định số 42/QĐ-SNgV ngày 10/12/2020 của Sở Ngoại vụ (Nội dung 

điều chỉnh theo danh mục đính kèm). 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                             
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Ngoại giao (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT-VPTTr. 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Thái Phúc Sơn 
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DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 

 

TT Đối tượng Nội dung Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Lý do không tiến 

hành thanh tra vào 

năm 2021 

Ghi chú 
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UBND huyện 

Hương Khế 

Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế; vận động, quản lý và 

sử dụng các nguồn viện trợ không hoàn lại 

của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam; công tác lãnh sự; công tác 

biên giới; công tác người Việt Nam ở nước 

ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối 

ngoại; lễ tân đối ngoại; việc xây dựng các 

chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại; 

chế độ báo cáo về công tác đối ngoại định 

kỳ và đột xuất 

 

 

 

 

Văn phòng - 

Thanh tra Sở 

 

 

 

Phòng HTQT, 

Phòng Lãnh sự 

Biên giới 

 

 

Do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 diễn ra 

phức tạp trên địa bàn 

tỉnh nên Sở không 

triển khai thanh tra 

theo kế hoạch được 
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UBND huyện Vũ 

Quang 

Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế; vận động, quản lý và 

sử dụng các nguồn viện trợ không hoàn lại 

của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam; công tác lãnh sự; công tác 

biên giới; công tác người Việt Nam ở nước 

ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối 

ngoại; lễ tân đối ngoại; việc xây dựng các 

chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại; 

chế độ báo cáo về công tác đối ngoại định 

kỳ và đột xuất 

 

 

 

 

Văn phòng - 

Thanh tra Sở 

 

 

 

Phòng HTQT, 

Phòng Lãnh sự 

Biên giới 

 

 

Do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 diễn ra 

phức tạp trên địa bàn 

tỉnh nên Sở không 

triển khai thanh tra 

theo kế hoạch được 
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