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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-SXD ngày 28/11/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng) 

STT Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra Thời gian 

tiến hành 

Thời hạn thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

A. THANH TRA HÀNH CHÍNH: Không 

B. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH: 

I Đội Quản lý trật tự đô thị 

thành phố Long Xuyên 

Thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng và xử 

lý vi phạm trật tự xây dựng 

Quý II – III 

Năm 2023 

30 ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định 

thanh tra 

Năm 2021 

- 2023 

Thanh 

tra Sở 

 

II Ban QLDA ĐTXD và 

Khu vực phát triển đô thị 

tỉnh An Giang 

Thanh tra công tác quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban 

QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư 

Quý II – III 

Năm 2023 

30 ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định 

thanh tra 

Năm 2021 

- 2023 

Thanh 

tra Sở 

 

III Ban QLDA ĐTXD Khu 

vực huyện Phú Tân 

Thanh tra công tác quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban 

QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư 

Quý II – III 

Năm 2023 

30 ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định 

thanh tra 

Năm 2021 

- 2023 

Thanh 

tra Sở 

 

IV Ban QLDA ĐTXD Khu 

vực huyện Tri Tôn 

Thanh tra công tác quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban 

QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư 

Quý II – III 

Năm 2023 

30 ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định 

thanh tra 

Năm 2021 

- 2023 

Thanh 

tra Sở 

 

V Phòng Quản lý Đô thị 

thành phố Long Xuyên 

Thanh tra công tác tổ chức thực hiện 

các quy định pháp luật về lĩnh vực quy 

hoạch xây dựng (công tác lập mới, điều 

chỉnh, quản lý xây dựng theo quy hoạch xây 

dựng); việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, 

thu hồi giấy phép xây dựng. 

Quý II - III 

Năm 2023 

30 ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định 

thanh tra 

Năm 2021 

- 2023 

Thanh 

tra Sở 

 

VI Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Châu Thành 

VII Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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STT Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra Thời gian 

tiến hành 

Thời hạn thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

huyện Châu Phú 

VIII Ban Quản lý khu kinh tế 

tỉnh An Giang 

Thanh tra công tác tổ chức thực hiện 

các quy định pháp luật về lĩnh vực quy 

hoạch xây dựng (công tác lập mới, điều 

chỉnh, quản lý xây dựng theo quy hoạch xây 

dựng); việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, 

thu hồi giấy phép xây dựng. 

Quý III – IV 

Năm 2023 

30 ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định 

thanh tra 

Năm 2021 

- 2023 

Thanh 

tra Sở 

 

 


