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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

   BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh 

tra, kế hoạch thanh tra; 

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An 

toàn lao động. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này. 

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

Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn 

lao động, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); 

- Kiểm toán Nhà nước;  

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;              

- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố 

 trực thuộc TW; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường  

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: VT, TTr. 

BỘ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 

 

(để 

phối 

hợp); 
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