
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 02 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 

của Sở Xây dựng Hà Nam 

 
 

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 256/UBND-NC ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam; 

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 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. 

 

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

dựng và các phòng ban trực thuộc Sở Xây dựng triển khai thực hiện các cuộc 

thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở theo quy định. 
 

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

Lãnh đạo Văn phòng Sở, 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 
- UBND tỉnh (để b/c);  
- Thanh tra tỉnh (để p/h);  
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam; 

 
 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra;   
- Như điều 3;   Nguyễn Quang Huy 
- Lưu VT, TTr.  
QĐ ( VQL) – 2022/0153  
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