
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022 

  
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP,  ngày 22/10/2013 của Chính phủ 
về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP , ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-STTTT, ngày 24/01/2017 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-STTTT ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông, phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022 tại Quyết định 

số 136/QĐ-STTTT ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (Nội dung điều chỉnh 

tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo). Các nội dung khác giữ nguyên theo 

Quyết định số 136/QĐ-STTTT ngày 21/12/2021. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Các Cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Thanh tra Bộ TT&TT (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng BCVT, Thanh tra Sở (t/h); 

- Bưu điện tỉnh (để biết); 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /QĐ-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Đắk Nông, ngày           tháng 7 năm 2022 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH DỪNG 01 ĐOÀN KIỂM TRA NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT, ngày       /7/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông) 

 

 

STT 

 

 

Tên Đoàn kiểm tra được phê duyệt năm 2022 

Thời gian tiến hành kiểm tra  

 

Lý do điều chỉnh 

 

Đã được  

phê duyệt 

 

Sau khi  

điều chỉnh 

 

 

1 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về hạ tầng truyền thanh cơ sở 

 

Quý 3, năm 

2022 

Dừng kiểm 

tra 

      Mục đích yêu cầu thống kê số 

liệu, dữ liệu nhằm xây dựng kế hoạch 

triển khai chiến lược phát triển lĩnh 

vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 

2025 đã đạt được. 
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PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT, ngày       /7/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông) 

STT Tên cuộc 

kiểm tra 

Đối tượng, thời điểm kiểm tra Lý do điều 

chỉnh Đã được phê duyệt: 12 đơn vị; Thời điểm tiến 

hành quý 2 năm 2022 

Sau khi điều chỉnh: 9 đơn vị; Thời điểm 

tiến hành quý 3 năm 2022 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các 

quy định 

của pháp 

luật đối với 

dịch vụ bưu 

chính, 

chuyển phát 

 

(1) Chi nhánh Bưu Điện tỉnh Đắk Nông; (2) 

Chi nhánh Bưu chính Viettel Đắk Nông; (3) 

Chi nhánh công ty cổ phần Giao Hàng Tiết 

Kiệm tại Đắk Nông; (4) Chi nhánh công ty cổ 

phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh tại Đắk Nông; 

(5) Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh 

Phương Trang FUTA chi nhánh Đắk Nông; (6) 

Văn phòng đại diện Kerry Express tại Đắk 

Nông; (7) Các văn phòng đại diện của Công ty 

TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh 

Thuận Phong tại Đắk Nông; (8) Văn phòng đại 

diện Công ty cổ phần đầu tư Thương mại phát 

triển Nhất Tín tại Đắk Nông; (9) Chuyển phát 

nhanh  ZTO Express; (10) Công ty TNHH 

Supership Đăk Nông; (11) Công ty 247 

EXPress; (12) Công ty TNHH Shopee Express. 

(1) Chi nhánh Bưu chính Viettel Đắk Nông; 

(2) Chi nhánh công ty cổ phần Giao Hàng 

Tiết Kiệm tại Đắk Nông; (3) Chi nhánh 

công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh 

tại Đắk Nông; (4) Công ty cổ phần dịch vụ 

chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA 

chi nhánh Đắk Nông; (5) Các văn phòng đại 

diện của Công ty TNHH Một thành viên 

chuyển phát nhanh Thuận Phong tại Đắk 

Nông; (6) Văn phòng đại diện Công ty cổ 

phần đầu tư Thương mại phát triển Nhất Tín 

tại Đắk Nông; (7) Chuyển phát nhanh  ZTO 

Express; (8) Công ty 247 EXPress; (9) Công 

ty TNHH Shopee Express. 

- Đảm bảo 

thực hiện 

theo Chỉ thị 

số 20/CT-

TTg ngày 

17/5/2017 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ; - 02 đơn 

vị đã dừng 

hoạt động 

trên địa bàn 

tỉnh. 
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