UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1188 /SNN-TTra
V/v thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP
ngày 29/5/2020 của Chính phủ và để
xuất nội dung xây dựng Định hướng
chương trình thanh tra năm 2021

Quảng Trị, ngày 06 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Thuỷ lợi;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Thủy sản;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y.
Ngày 01/7/2020, Thanh tra tỉnh Quảng Trị có Công văn số 359/TTrTHGSXLSTT về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của
Chính phủ và để xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra
năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật; Thuỷ lợi; Kiểm lâm; Thủy sản; Phát triển nông thôn; Quản lý chất
lượng NLS và thủy sản; Chăn nuôi và Thú Y thực hiện các nội dung sau:
1. Về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính
phủ “về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”, Chỉ thị số 20/CT-TTg
ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chấn chỉnh hoạt động thanh
tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp”, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ “ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid -19”.
Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được Giám
đốc Sở phê duyệt nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thực
sự cần thiết trong thời kỳ đang diễn ra dịch bệnh; không tổ chức các cuộc thanh
tra, kiểm tra ngoài kế hoạch, chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm
tra.
- Các cuộc thanh tra chuyên ngành năm 2020 theo Kế hoạch đã được phê
duyệt, cần xem xét tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần
thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có
Tờ trình gửi Sở xin ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND Tỉnh.
2. Về nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm
2021

Yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục xác định phương hướng hoạt động
thanh tra trong năm 2021 của đơn vị mình, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của
Tỉnh và của Ngành trên lĩnh vực được giao quản lý, chú trọng về các nhiệm vụ,
giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội trong và sau quá trình diễn ra diễn ra đại dịch Covid-19. Đặc biệt, trong năm
2021 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, yêu cầu đề xuất nội dung xây dựng
định hướng chương trình thanh tra năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm gắn với
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực thi chính sách pháp luật trên
lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý. Nội dung định hướng cần rõ ràng, cụ thể.
Công văn đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra
năm 2021 gửi về Sở (qua Thanh tra Sở) trước ngày 15/7/2020, đồng thời gửi file
mềm qua địa chỉ email: thanhtrasnnqt@gmail.com để tổng hợp báo cáo Thanh
tra Tỉnh.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTra.
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