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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP 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 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;  

Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của Sở Xây dựng; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-TTr 

ngày 04 tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Xây 

dựng (có Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo).  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh tình hình, nhiệm vụ 

mới theo chỉ đạo đột xuất của cấp có thẩm quyền thì kịp thời bổ sung vào kế 

hoạch, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Đồng thời, 

khi tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có 

liên quan, tránh không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp gây khó 

khăn cho tổ chức và doanh nghiệp. 

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

 Giao Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra và 

đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm tổng 

hợp, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Tỉnh và Thanh tra Bộ Xây 

dựng theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Sở và các tổ chức là đối tượng thanh tra chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

 
Nơi nhận:            
- Như Điều 3; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Thanh tra Bộ Xây dựng; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

                                                                

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hà Luân     
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