
 

 

SỞ XÂY DỰNG AN GIANG 

THANH TRA SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 87/KH-TTr     An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thanh tra năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày ngày 23 tháng 4 năm 2014 

của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng Chương 

trình thanh tra, Kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Công văn số 544/TTT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thanh 

tra tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; 

Thanh tra Sở Xây dựng, xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 với 

những nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xem xét, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng. Tiếp 

tục phát huy những mặt làm được và kiến nghị xử lý, khắc phục những tồn tại, 

hạn chế, vi phạm theo quy định pháp luật. 

2. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động xây dựng tuân thủ theo các quy định của pháp luật và 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn 

tỉnh; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm; trên cơ sở kết quả thanh kiểm tra, kiến nghị 

hoàn thiện chính sách, pháp luật theo lĩnh vực được thanh tra.  

II.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính: Không. 

2. Thanh tra chuyên ngành:  

a) Tổng số cuộc thanh tra sẽ thực hiện: 06 cuộc. 

b) Đối tượng thanh tra: 

- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Long Xuyên.  

- Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang: 02 dự án. 

- Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Thành: 02 dự án. 

- Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Phú Tân: 02 dự án. 

- Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Tri Tôn: 02 dự án. 
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- Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Xuyên. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Phú. 

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang. 

c) Nội dung thanh tra:  

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

dựng. 

- 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. 

- 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. 

(Chi tiết đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra năm 2023) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt Kế hoạch thanh 

năm 2023 theo quy định của Luật Thanh tra. Kế hoạch thanh tra sau khi phê 

duyệt sẽ gửi đến đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

2. Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Giám đốc Sở Xây dựng phê 

duyệt, giao Chánh Thanh tra Sở tổ chức thực hiện theo quy định. 

3. Kế hoạch thanh tra được phân bổ thực hiện từ quý I đến quý IV của 

năm 2023, khi tiến hành sẽ kết hợp với các đơn vị có liên quan (nếu có); tùy tình 

hình thực tế mà điều chỉnh hoặc bổ sung hợp lý, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và 

kế hoạch đề ra.  

Trên đây là Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng./. 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Phó Chánh Thanh tra Sở;                                                                                     

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, TTr, Chánh (02). 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

Vương Hoàng Thạch 
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