UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /QĐ-SCT

Hà Nam, ngày 11 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra
của Sở Công Thương năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh
Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công
Thương tỉnh Hà Nam; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Quyết
định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam;
Căn cứ công văn số 265/UBND-NC, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Hà
Nam về phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 trên địa
bàntỉnh Hà Nam
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Công
Thương, ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Thanh tra sở chủ trì, hướng dẫn các phòng chuyên môn tham mưu
Giám đốc sở tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm
2022 của Sở Công Thương đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng sở, Chánh thanh tra sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị
trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 1, Điều 3;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài Nguyên-Môi trường;
- Sở Khoa học&Công nghệ;
- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Sở LĐ-TB&XH;
- Sở Y tế;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường Hà Nam;
- Lưu: VT, TTr.

Lê Nguyên Ngọc
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KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; căn cứ Văn bản
số 265/UBND-NC ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương
trình công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 trên địa bàn
tỉnh, Sở Công Thương ban hành kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022
như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Luật Thanh tra, chỉ đạo
của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ
công tác thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu quả
và chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tránh sự chồng chéo, trùng lặp giữa các
đơn vị.
2. Nội dung công tác thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp
luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động sản suất, kinh doanh trong
lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu ổn định, thúc đẩy phát
triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022.
3. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính
phủ, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
4. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng,
chống tham nhũng. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra,
kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; kiên quyết, quyết tâm thực hiện mục tiêu
ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
5. Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi những
bất cập, trùng lắp trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật;
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng
và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA
1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành do Thanh tra
sở và các phòng chuyên môn chủ trì (có Phụ lục I kèm theo)
* Hoạt động thanh tra
1.1. Thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu đối tượng 02 đơn vị. Thời gian
thực hiện Quý I năm 2022.
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1.2. Thanh tra hoạt động điện lực đối với 02 đơn vị. Thời gian thực hiện Quý II
năm 2022.
1.3. Thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của
dự án khai thác khoáng sản đối với 02 đơn vị. Thời gian thực hiện Quý III năm 2022.
* Hoạt động kiểm tra
1.1. Kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của
dự án khai thác khoáng sản đối với 08 đơn vị. Thời gian thực hiện Quý III năm
2022.
1.2. Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với 32 cơ sở. Thời gian thực
hiện Quý II, Quý III năm 2022.
1.3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt
động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp đối với 07 cơ sở. Thời gian thực hiện Quý
III năm 2022.
1.4. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng
lượng tiết kiệm& hiệu quả; an toàn điện đối với 03 cơ sở. Thời gian thực hiện Quý
II năm 2022.
1.5. Kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại, khuyến mại Kiểm tra hoạt
động khuyến mại đối với 02 cơ sở. Thời gian thực hiện Quý III năm 2022.
1.6. Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động tư vấn điện lực
công trình 35kV với 03 cơ sở. Thời gian thực hiện Quý IV năm 2022.
1.7. Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc
trách nhiệm quản lý của ngành Công thương đối với 10 cơ sở. Thời gian thực hiện
Quý II, Quý III năm 2022.
1.8. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong hoạt động mua bán hàng hóa
và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đối
với 01 cơ sở. Thời gian thực hiện Quý II năm 2022.
1.9. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của văn phòng đại
diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với 03 cơ sở. Thời gian thực hiện
Quý I năm 2022.
1.10. Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh khí
dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đối với 01cơ sở. Thời gian thực hiện Quý I năm 2022.
1.11. Kiểm tra việc chấp hành tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm
công nghiệp (phối hớp với phòng Kinh tế, phòng KTHT các huyện) đối với 04 cơ
sở. Thời gian thực hiện Quý III năm 2022.
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1.12. Kiểm tra hoạt động hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp trong Cụm công nghiệp đối với 06 cơ sở. Thời gian thực hiện Quý II, Quý III
năm 2022.
2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành do các Sở, ngành, địa
phương chủ trì, Sở Công Thương phối hợp (có phụ lục II kèm theo)
* Hoạt động thanh tra
- Phối hợp các Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra hoạt động vật liệu nổ công
nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản đối với 01 đơn vị.
Thời gian thực hiện do đơn vị chủ trì thông báo.
* Hoạt động kiểm tra
2.1. Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường kiểm tra hoạt động vật liệu nổ
công nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản đối với 04 đơn
vị. Thời gian thực hiện do đơn vị chủ trì thông báo.
2.2. Phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Cục Thuế tỉnh kiểm tra hoạt
động kinh doanh xăng dầu đối với 05 cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn vị chủ trì
thông báo.
2.3. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp đối
với 07 cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn vị chủ trì thông báo.
2.4. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết
kiệm& hiệu quả; an toàn điện đối với 10 cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn vị chủ
trì thông báo.
2.5. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội kiểm tra việc chấp hành các quy định trong
hoạt động tư vấn điện lực công trình 35kV với 02 cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn
vị chủ trì thông báo.
2.6. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc trách
nhiệm quản lý của ngành Công thương đối với 04 cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn
vị chủ trì thông báo.
2.7. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra công tác
quản lý nhà nước trong hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến
mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đối với 01 cơ sở. Thời gian thực hiện
do đơn vị chủ trì thông báo.
2.8. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra công tác
hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay sát, chế biến thóc gạo đsp ứng điều kiện kinh doanh
xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh của thương nhân sau khi được cấp GCN đối với 02
cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn vị chủ trì thông báo.
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2.9. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội kiểm tra việc chấp hành các quy định trong
hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đối với 01cơ sở. Thời gian thực
hiện do đơn vị chủ trì thông báo.
2.10. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra
hoạt động kinh doanh thương mại, khuyến mại Kiểm tra hoạt động khuyến mại đối
với 02 cơ sở. Thời gian thực hiện do đơn vị chủ trì thông báo.
3. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên,
xử lý tốt đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, khi có
đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, Thanh tra sở thụ lý, thẩm tra, xác minh
và kiến nghị giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh theo
đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định, không để tồn đọng, kéo
dài.
- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tham mưu với Giám đốc sở thực
hiện thanh tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đột
xuất theo chỉ đạo của Giám đốc sở.
4. Công tác phòng chống tham nhũng
- Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ
công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về công tác phòng, chống
tham nhũng; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát các phòng chuyên môn và đơn
vị trực thuộc về thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 của Sở
Công Thương đã ban hành.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nắm tình hình, phát hiện có dấu
hiệu tham nhũng; đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh,
kết luận và công khai bản kết luận đối với người thuộc diện phải kê khai thu nhập,
tài sản theo quy định; định kỳ tham mưu Giám đốc sở báo cáo kết quả về Ban Nội
chính tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh theo quy định.
- Thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung đơn thư tố cáo tham nhũng,
đề xuất biện pháp xử lý tham nhũng (nếu có).
5. Công tác xây dựng lực lượng
Củng cố, tăng cường và có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công
tác thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu Luật thanh tra và Luật cán bộ, công chức và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cung cấp các tài liệu
pháp lý có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra và cử cán bộ, công chức tham
gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định.
- Dự thảo Quyết định, Kế hoạch kiểm tra trình Giám đốc sở phê duyệt (đối
với các cuộc kiểm tra được giao chủ trì)
2. Đối với Thanh tra sở
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- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị ban đầu: Công tác nắm tình hình, nghiên
cứu nắm vững đối tượng thanh tra trên lĩnh vực liên quan đến nội dung thanh tra,
kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm
tra theo quy định.
- Tổ chức các cuộc thanh tra theo đúng hướng dẫn Thông tư 06/2021/TTTTCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về Quy định về tổ chức, hoạt
động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các Sở,
ngành, địa phương để tiến hành thanh tra, kiểm tra đảm bảo tránh chồng chéo, hiệu
quả, đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành xử lý vi phạm hành chính hoặc kiến nghị xử lý vi phạm hành
chính theo thẩm quyền.
- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra.
- Trên cơ sở tổng kết các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị Giám đốc sở và
các cơ quan có thẩm quyền, chỉ đạo, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.
Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022, Giám đốc sở
yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân được thanh
tra, kiểm tra nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn,
vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc sở để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Thanh tra tỉnh;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
- Lưu: VT, TTr.

Lê Nguyên Ngọc
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