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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-SXD   Hà Nam, ngày      tháng 01 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Văn bản số 194/UBND - NC  ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh 

năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam”. 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục giám định xây 

dựng triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra do đơn vị chủ trì; định kỳ 

báo cáo Giám đốc Sở theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Giám định 

xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  

- Thanh tra tỉnh;  

- Các P.Giám đốc Sở; 
 

 

- Lưu VT; TTr.  

CV(VQL)- 2021/0102   

 Nguyễn Quang Huy 
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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
  

 

KẾ HOẠCH 

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2021 

( Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày     tháng      năm 2021) 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1792/TTCP-KHTT ngày 19/10/2020 của thanh tra 

Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 và Văn bản số 

194/UBND - NC  ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình 

công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh năm 2021; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 như sau: 

 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Trọng tâm 

vào việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng; việc quản lý trật 

tự xây dựng; công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Qua thanh 

tra, kiểm tra chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; kiến nghị sửa đổi 

những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý để hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

pháp luật. 

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật; đảm bảo 

chính xác, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động 

bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. 

3. Triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Giải quyết dứt điểm, kịp 

thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo không để vượt cấp. Quán triệt việc thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ, công nhân viên  trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

 

II/ NỘI DUNG. 

 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

 

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Xây dựng về Quản lý dự 

án đối với BQL dự án huyện Kim Bảng, BQL dự án huyện Duy Tiên.  
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- Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng đối với 

BQL các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thành phố. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng đối với Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam. 

- Thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo nhiệm vụ thường xuyên. 

- Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chức năng nhiệm vụ. 

 

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh 

và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị  số 

25/CT-TU ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại tố cáo; Kế hoạch 1478/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TU; Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 911/KH-UBND 

ngày 16/4/2018 về đối thoại của người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh với nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Văn bản số 171/UBND-NC ngày 21/01/2020 về 

việc chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam; Văn bản số 633/UBND-NC ngày 13/3/2020 về việc chỉ đạo tập trung giải 

quyết các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên theo quy 

định. Giải quyết kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định không để kéo dài, vượt 

cấp đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến các 

đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức. 

- Cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc  gia về khiếu nại, tố cáo. 

 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng. 

 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch số 2784/KH-

UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 11/7/2019 về phê duyệt Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn năm 2019-2021”. Triể khai thực hiện Kế hoạch số 2611/KH-

UBND ngày 30/9/2019 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Thanh tra Sở phối hợp Văn phòng Sở thực hiện kiểm tra việc chấp hành 

các quy định về phòng chống tham nhũng đối với Chi cục Giám định xây dựng 

và thực hiện giám sát nội bộ đối với các đơn vị thuộc Sở, kịp thời phát hiện kiến 

nghị xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí (nếu có). 

- Thực hiện kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát bản kê khai tài sản, thu 

nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 

- Phối hợp các cơ quan chức năng khác trong việc tuyên truyền, hướng dẫn 

và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

4. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý về thanh tra 

 

- Thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 

12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nghị định số 

33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận 

thanh tra. 

- Thực hiện giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra theo quy định. 

- Đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Chánh thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Giám định Xây dựng căn cứ 

kế hoạch được phê duyệt chủ động triển khai các thủ tục thực hiện cuộc thanh 

tra, kiểm tra do đơn vị chủ trì và thông báo cho các đối tượng thanh tra biết theo 

quy định. Trong quá trình triển khai cần phối hợp với các đơn vị khác để tiếp tục 

rà soát, tránh chồng chéo. 

2. Các đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp đơn vị chủ trì 

để triển khai Kế hoạch này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh 

tra Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở giải quyết./. 
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