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KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 

 
 

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

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 hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 498/TTr-VP, ngày 

26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; 

Sở Công Thương Lạng Sơn dự kiến kế hoạch thanh tra năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra  của Ngành Công Thương nhằm đánh giá, 

chấn chỉnh, phòng ngừa và xử lý các vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của hệ thống các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo các quy định của 

pháp luật, cơ chế quản lý điều hành các lĩnh vực chuyên môn thuộc lĩnh vực 

quản lý Ngành. Thông qua công tác thanh, kiểm tra phát hiện sự bất cập, thiếu 

đồng bộ trong chính sách, pháp luật, công tác quản lý điều hành để kiến nghị với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; kịp thời chấn chỉnh việc tuân 

thủ các quy định trong quản lý đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. 

2. Triển khai có hiệu quả các qui định của pháp luật về thanh tra, gắn với 

việc tham mưu cho Giám đốc Sở trong quản lý nhà nước. Hoạt động thanh tra, 

kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ công tác của ngành; tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong 

đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của tổ chức, cá 

nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về 

thanh tra.  

3. Hoạt động thanh tra tập trung trọng điểm vào lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh dễ phát sinh sai phạm, lợi dụng sự thiếu đồng bộ của cơ chế chính sách, 

chưa chặt chẽ, thường xuyên của công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời hạn chế 

tối đa sự chồng chéo, trùng lặp; chú trọng thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, 

kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA 

1. Nội dung thanh tra, kiểm tra 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương 

trên địa bàn tỉnh. 
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- Phối hợp thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của các cơ 

quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Bộ, Ngành liên 

quan. 

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh về 

Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật, cơ chế chính sách và công tác quản lý điều hành theo quy định; có 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hoặc theo yêu cầu của cấp trên. 

2. Kế hoạch thanh tra 

Sở Công Thương dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, gồm 13 

cuộc trên các lĩnh vực sau: 

2.1. Thanh tra  

Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

kinh doanh xăng dầu 03 cuộc; bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 02 

cuộc. 

2.2. Kiểm tra 

- Kiểm tra hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương: 01 cuộc; 

- Kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực An toàn thực phẩm: 01 cuộc; 

- Kiểm việc thực hiện các quy định của phá luật trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuốc lá: 01 cuộc; 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động khai thác vận hành Thủy 

điện: 01 cuộc; 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

rượu: 01 cuộc; 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

có sử dụng hoá chất: 01 cuộc; 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo quản, vận 

chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 01 cuộc; 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực: 01 cuộc. 

 (Gửi kèm danh sách các cuộc thanh, kiểm tra năm 2021). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Thanh tra Sở chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết thực 

hiện Kế hoạch đối với từng nội dung thanh, kiểm tra trình Giám đốc Sở Công 

Thương phê duyệt; tham mưu, đề xuất trong công tác phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan; các phòng, ban đơn vị chức năng thuộc Sở tổ chức các đoàn 

thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. 

- Giao các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở có trách nhiệm phối hợp chặt 

chẽ với Thanh tra Sở để thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu của công tác thanh, 

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra có thể điều 

chỉnh, bổ sung nội dung và kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu. 
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Trên đây là dự kiến Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Công Thương 

Lạng Sơn, gửi Thanh tra tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- TTKC&XTTM; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

               

 

 

               

Đinh Kỳ Giang 
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