
 

 

    UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 
 

Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của  

Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra  

đối với doanh nghiệp Quý II/2020 
 

 Thực hiện Công văn số 476/TTR-THHC ngày 17/6/2019 của Thanh tra Bộ 

Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (gọi tắt là 

Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ), Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum báo cáo kết 

quả Quý II/2020 như sau: 

 1. Kết quả thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp Quý II/2020  

 Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Kon Tum và Thanh tra Bộ Tư pháp về 

xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã ban hành 

Quyết định số 153/QĐ-STP ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác 

thanh tra năm 2020. Quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2020, Sở Tư pháp không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp, thanh tra, 

kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 Trong Quý II/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum không tiến hành thanh tra, 

kiểm tra đối với doanh nghiệp.  

 2. Dự kiến thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 

Quý III/2020  

 Trong Quý III/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum dự kiến tiến hành 01 cuộc 

thanh tra trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân 

Dương Châu - Land.   

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Sở Tư pháp sẽ giao Thanh tra Sở xác minh, tiến 

hành thanh tra, kiểm tra đột xuất và báo cáo kết quả gửi Thanh tra Bộ Tư pháp. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính 

phủ Quý II/2020. Kính gửi Thanh tra Bộ Tư pháp biết, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ Tư pháp (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Văn phòng Sở (đ/b); 

- Lưu VT, TTr/STP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 
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