UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
Số: 188 /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015;
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
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 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 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 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 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh Tra tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Xây
dựng tỉnh Gia Lai đã được phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày
16/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng.
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Điều 1 của Quyết định số
179/QĐ-SXD ngày 16/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng.
(Có danh mục, nội dung thanh tra, kiểm tra kèm theo)
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Điều 3. Giao Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện việc điều chỉnh và thông
báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng
chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Như Điều 3 (th/h);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);
- Trang TTĐTSXD (đ/tải);
- Lưu: VT,TTr.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Việt Hưng
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DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 188 /QĐ-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng)
Thứ
tự

I

Tên đơn vị được thanh tra

Tên cơ
quan tiến
hành thanh
tra

Nội dung thanh tra

Thời kỳ
thanh tra

Thời gian
tiến hành

Từ năm
2019 đến
năm
2020

Quý I/2021

Thanh tra UBND cấp huyện và các Ban quản lý
- Thanh tra, kiểm tra chấp hành chế
độ chính sách trong hoạt động đầu
tư xây dựng cơ bản.
Thanh tra
- Công tác quy hoạch, điều chỉnh,
Sở Xây dựng
quản lý xây dựng theo quy hoạch
được duyệt duyệt.
- Công tác cấp giấy phép xây dựng và
quản lý xây dựng và xử lý vi phạm
trật tự xây dựng.

01

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh

02

Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa

-nt-

-nt-

-nt-

03

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

-nt-

-nt-

-nt-

04

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa

-nt-

-nt-

-nt-

05

Ban quản lý dự án ĐTXD các công
trình DD&CN tỉnh Gia Lai

-nt-

- Thanh tra, kiểm tra chấp hành chế
độ chính sách trong hoạt động đầu
tư xây dựng cơ bản.

-nt-

Quý
II/2021
Quý
II/2021
Quý
III/2021
Quý
III+IV/2021

Ghi chú
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Thứ
tự

II

Tên đơn vị được thanh tra

Tên cơ
quan tiến
hành thanh
tra

Nội dung thanh tra

Thời gian
tiến hành

năm
2021

Quý
IV/2021

-nt-

-nt-

Kiểm tra các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng
- Kiểm tra điều kiện, năng lực hoạt
động của Doanh nghiệp.
Thanh tra
05 Tôn Thất Thuyết, Phường Thống Nhất,
- Quy trình sản xuất vật liệu xây
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Sở Xây dựng
dựng.
MST: 5901001093
Công ty TNHH vật liệu nhẹ Gia Nghĩa

01

Thời kỳ
thanh tra

Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia
Lai
02

56 Hoàng Văn Thụ, Phường Ia Kring,
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

MST: 5901044650

-nt-

-nt-

Ghi chú

