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 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA  

 Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Xây dựng được Giám đốc Sở phê duyệt 

tại Quyết định số 141/QĐ-SXD ngày 13/12/2019 theo định hướng của Thanh tra 

Chính phủ, Thanh tra tỉnh và đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, 

tránh trùng lặp, chồng chéo. 

 Năm 2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai 51 cuộc thanh tra, kiểm tra, 

bao gồm (0 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 51 cuộc kiểm 

tra thường xuyên). Qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và hành vi vi 

phạm và đã xử lý vi phạm hành chính 34 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 713 triệu 

đồng, kết quả cụ thể như sau: 

 1. Thanh tra hành chính 

 Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0 

 2. Thanh tra chuyên ngành 

Năm 2020, do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid – 19; thực hiện Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19; Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch covid-19 trong tình hình mới và Thông báo số 175/TB-UBND ngày 

15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh qua buổi Hội nghị với Doanh nghiệp” Đồng 

hành vượt khó - Nắm bắt thời cơ - Phục hồi và phát triển kinh tế” nên Sở đã dừng 

tất cả các cuộc Thanh tra theo kế hoạch năm 2020, Công văn số 131/UBND-NC1 

ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra và đôn 

đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Sở Xây dựng đã ban hành 

Quyết định số 112/QĐ-SXD ngày 14/8/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra 

năm 2020. Theo đó, Thanh tra Sở đã dừng tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch 

thanh tra năm 2020. 

 3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công 

trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên) 

 - Tổng số cuộc kiểm tra: 53 cuộc, với 398 đối tượng được kiểm tra.  

 - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Thi công một số hạng mục công 

trình không có giấy phép xây dựng được cấp; thi công sai thiết kế được duyệt; kỹ 

thuật thi công một số phần việc chưa đạt yêu cầu về kỹ mỹ thuật; không lưu trữ hồ 



2 

 

 

                                                                 
 

sơ quản lý chất lượng theo quy định; việc thực hiện ghi chép nhật ký, hồ sơ QLCL 

xây dựng công trình chưa được chi tiết và đầy đủ theo quy định; không có kết quả 

kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường của nhà 

thầu; công tác an toàn, lao động chưa được đầy đủ theo quy định... 

 - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 34 (01 cá nhân, 33 tổ chức). 

 - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công hạng mục 

một số công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót theo 

đúng quy định của pháp luật; lập biên bản vi phạm hành chính và đã ban hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính một số vụ việc nghiêm trọng. 

 - Tổng số Quyết định xử phạt hành chính năm 2020 là 34, với số tiền 713 triệu 

đồng. 

 - Tổng số tiền phạt thu được: 603 triệu đồng. 

 4. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao và báo chí phản ánh  

 - Văn bản số 174/UBND-XD1 ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm 

tra, xử lý và hướng dẫn thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Dự án Khu 

dân cư Phú Nhân Nghĩa, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh. Định kỳ hàng tháng Sở Xây 

dựng kiểm tra và báo cáo kết quả với UBND tỉnh, mới nhất là báo cáo số 2873/SXD-

TTS ngày 09/10/2020. 

 - Văn bản số 6574/UBND-NL1 ngày 30/9/2020, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi lòng sông trên 

địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã kiểm tra và báo cáo kết quả với UBND tỉnh tại văn 

bản số 3386/SXD-TTS ngày 27/11/2020.  

 - Văn bản số 6093/UBND-NL1 ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo 

kết quả thực hiện các nội dung kết luận liên quan Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế 

Vũng Áng. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tổ Giám sát liên ngành, Hội đồng kiểm tra công tác 

nghiệm thu) kiểm tra, đánh giá chất lượng hạng mục thi công dở dang, chuyển tiếp 

thi công tại công trình tràn xả lũ và các hạng mục hồ chứa nước Rào Trổ và có báo 

cáo kết quả với UBND tỉnh tại văn bản số 2597/SXD-TTS ngày 16/9/2020.  

 - Văn bản số 6117/UBND-KT2 ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về một số nội 

dung liên quan đến dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ tổng hợp Nguyễn 

Hưng. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà tĩnh, UBND phường Thạch 

Linh kiểm tra và báo cáo kết quả với UBND tỉnh tại văn bản số 2727/SXD-TTS 

ngày 28/9/2020. 

 5. Thực hiện một số công việc khác 

 - Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành:  

 + Tổ giúp việc của Ban nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra 

Kinh tế - xã hội và thực hiện kiểm toán nhà nước năm 2019 do Ban Nội chính Tỉnh 

ủy chủ trì; 

 + Đoàn kiểm tra tại dự án Trung tâm thương TMDV Phú Nhân Nghĩa do Thanh 
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tra tỉnh Chủ trì;  

 + Đoàn kiểm tra, giải quyết kiến nghị của một số hộ dân xã Kỳ Thượng, huyện 

Kỳ Anh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hồ Rào Trổ do Thanh tra tỉnh 

chủ trì;  

 + Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Ngọc Tuân, trú tại 

tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh do Sở Tài nguyên và môi trường 

chủ trì;   

 + Đoàn kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì;  

 + Đoàn kiểm tra tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số sở, 

ngành, địa phương do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì;  

 + Kiểm tra, xử lý liên quan đến việc báo chí phản ánh “đất nông nghiệp có dấu 

hiệu bị khai thác trái phép tại thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh” do Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì; 

 + Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 

của UBND tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện sau khi có kết luận về việc quản lý, sử 

dụng đất đối với một số tổ chức, cá nhân tại khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi 

Xuân; 

 + Đoàn kiểm tra về việc kiểm tra việc khắc phục các tồn tại trong công tác quản 

lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường của các tổ chức đã được kiểm tra do Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì;. 

 - Hàng tháng, kiểm tra công tác làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh 

mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2020 tại các xã, phường trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

 - Ngoài ra thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, 

ban ngành theo yêu cầu. 

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

 1. Công tác tiếp công dân 

Số lượt tiếp công dân năm 2020: 0 lượt.  

  2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn  

  a) Số đơn tiếp nhận: 06, cụ thể: 

- Đơn kiến nghị của tổ dân phố 2 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh với nội 

dung nêu như sau: UBND thị xã Hồng Lĩnh cho người dân phá hệ thống cống, 

mương thoát nước để xây dựng nhà ở trên vị trí này và đã làm cho toàn bộ hệ thống 

mương và cống thoát nước của người dân sinh hoạt xung quanh bị tắc, toàn bộ nước 

thải sinh hoạt đặc biệt là nước thải các nhà vệ sinh cả dãy phố hàng ngày chảy tràn 

xuống gây ngập và hôi thối ô nhiễm, phải đóng cửa 24/24 không dám ra ngoài. 

- Đơn phản ánh của Bà Nguyễn Thị Thảo phản ánh bà bị bệnh hiểm nghèo phải 

chuyển nhượng 1.125,8 m2 đất tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (đã được 

UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN26737 ngày 
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24/02/2014); để có kinh phí chữa bệnh bà đã nhận tiền chuyển nhượng đất từ ông 

Hoàng Đức Nhật nhưng chưa được địa phương chưa cho pháp chuyển nhượng với 

lý do lô đất nằm trong quy hoạch tạm thời chưa cho phép chuyển nhượng,... nay ông 

Hoàng Đức Nhật đòi lại tiền nhưng bà đã chi hết cho chữa bệnh, không có trả cho 

ông Nhật; vì vậy, bà Thảo đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Thực hiện văn bản số 937/UBND-KT2 ngày 2/02/2020 của UBDN tỉnh về 

việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan 

kiểm tra, làm rõ với nội dung đơn kiến nghị của Nhà đầu tư về vướng mắc của dự 

án Nhà hàng Ba Anh Em kinh doanh thủy hải sản tại xã Cương Gián, huyện Nghi 

Xuân. 

  - Đơn của bà Nguyễn Thị Danh, trú tại thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, huyện 

Hương Khê với nội dung: phản ánh vì sao tại thời điểm chồng bà bị tai nạn chết 

không có nắp đậy tại miệng cống trung tâm thị trấn và trách nhiệm đó thuộc về ai? 

và phải bồi thường, hỗ trợ cho gia đình thiệt hại về người, tài sản và tinh thần trong 

vụ việc nêu trên; tố cáo vì sao công an thị trấn Hương Khê đã đến lập biên bản nhưng 

không có đại diện của người bị nạn...  

  - Đơn của ông Lê Tử và công dân Thạch Châu, huyện Lộc Hà với nội dung một 

số công trình trên địa bàn huyện (Đường giao thông nông thôn Hồng Lạc đi thôn 

Kim Ngọc, nâng cấp sửa chữa khuôn viên bờ rào Trường THCS Mỹ Châu...) tố cáo 

Chủ tịch UBND xã và một số cán bộ xã có liên quan nâng khối lượng để trục lợi tiền 

của nhân dân (đơn nặc danh). 

  - Đơn của ông Nguyễn Văn Phú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc tố cáo 

về một số sai phạm trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng của Công ty TNHH 

Haivina Hồng Lĩnh tại cụm công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng 

Lĩnh. 

b) Phân loại đơn 

 - Đơn tố cáo (nặc danh): 01  

 - Đơn kiến nghị, phản ánh: 05. 

 c) Kết quả xử lý đơn  

 - Đơn của ông Nguyễn Văn Phú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc: ngày 

13/8/2020 ông đã đến tại Thanh tra Sở rút đơn tố cáo. 

  - Đơn của ông Lê Tử và công dân Thạch Châu, huyện Lộc Hà không giải quyết 

(đơn nặc danh thuộc thẩm quyền UBND huyện Lộc Hà) 

  - Đơn của bà Nguyễn Thị Danh đã chuyển đơn đến cơ quan thuộc thẩm quyền 

giải quyết. 

 - Đơn của Tổ dân phố 2 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh Sở Xây dựng đã 

có văn bản số 3132/SXD-TTS ngày 17/12/2019 về việc chuyển đơn đến UBND thị 

xã Hồng Lĩnh để được xem xét giải quyết theo quy định. 

 - Đơn của bà Nguyễn Thị Thảo, Sở Xây dựng đã có kết quả trả lời số 344/TTS-

SXD ngày 24/02/2020. 



5 

 

 

                                                                 
 

 - Đối với đơn của Chủ đầu tư dự án Nhà hàng Ba Anh Em nêu trên Sở Xây 

dựng đã kiểm tra thực địa và hồ sơ, có báo cáo kết quả số 379/TTS-SXD ngày 

27/02/2020.  

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

a. Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 0.  

b. Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 0 

c. Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh: 02 

d. Số vụ công dân khiếu nại đã khởi kiện vụ án hành chính và kết quả giải 

quyết: không có. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo 

a. Việc triển khai các cuộc thanh tra: không có 

b. Kết quả thanh tra, kiểm tra: không có 

   5. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các KLTT 

   - Thực hiện Văn bản số 131/UBND-NC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh  về 

việc yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 

và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Sau khi rà soát, kiểm tra tại Văn bản số 

2867/UBND-NC ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh theo biểu gửi kèm, Sở Xây dựng 

không có kết luận tồn đọng. 

- Thực hiện Văn bản số 138/UBND-NCm ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TU, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 

16/SXD-TTS ngày 22/6/2020 báo cáo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 233-

KH/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo đó đã cung cấp đầy đủ 

hồ sơ đối với 02 cuộc thanh tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại Biên 

bản giao nhận hồ sơ ngày 05/02/2020). Đến nay, tại Sở Xây dựng không có vụ việc 

tồn đọng nào. 

 III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 1. Công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng bộ, Chi 

bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên trang Web của Sở và 

thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị. 

Năm 2020, Sở đã phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức 01 đợt tập huấn 

về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch và cấp 

phép xây dựng; tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động xây dựng theo Nghị định 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 

với số lượng trên 300 lượt người tham dự; sở tổ chức 01 đợt tập huấn hướng dẫn lập 

dự toán xây dựng công trình theo Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2020 cho các 
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cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hoạt 

động lĩnh vực xây dựng với số lượng khoảng 1.000 lượt người tham dự. 

 2. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Sở đã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan như công 

khai, minh bạch trong chi tiêu, mua sắm tài sản, trang thiết bị, quy định chế độ quản 

lý tài chính và tài sản công; công khai công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố 

trí, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật 

CB,CC,VC. 

 - Không phát hiện trường hợp nào vi phạm về việc tặng quà và nhận quà, sử 

dụng tài sản công. 

- Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa 

tham nhũng: Trong năm Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí cán bộ, công tác 05 công 

chức theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc chuyển 

đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định. 

- Công tác tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy 

tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Qua kiểm tra hầu hết các phòng ban và 02 

đơn vị trực thuộc chấp hành tốt quy định.  

 - Sở Xây dựng đã thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập cho các đối tượng 

thuộc diện phải kê khai. 

 3. Phát hiện và xử lý tham nhũng 

 Năm 2020, Sở Xây dựng chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan 

đến tham nhũng.   

 IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, trọng tâm Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 về siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang gắn với việc 

thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tính đến thời điểm báo cáo có tổng số cán bộ công chức của Thanh tra Sở là 

06 người, trong đó có 01 Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra và 01 Thanh tra 

viên chính, 01 Thanh tra viên; 02 chuyên viên thanh tra.  

- Năm 2020 Thanh tra Sở có 03 đồng chí luân chuyển (01 đồng chí về làm việc 

tại phòng Quản lý hoạt động xây dựng, 02 đồng chí về Văn phòng Sở), tiếp nhận 01 

đồng chí từ Văn phòng Sở; tiếp nhận 01 đồng chí công tác tại UBND thị xã Kỳ Anh 

đến làm việc tại Thanh tra Sở. 

- Trong năm có 01 đồng chí tham gia biệt phái tại huyện Kỳ Anh; 02 đồng chí 

tham gia lớp học trung cấp chính trị tại Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, 01 đồng 

chí tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Hà Nội; 01 đồng chí tham 

gia học nghiệp vụ thanh tra viên tại Hà Nội. 
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V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Trong năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sự 

hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, các địa phương cùng với sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra 

Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp 

dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp phần 

vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

 Kế hoạch công tác thanh tra được khảo sát, tổ chức xây dựng kịp thời; nội dung 

kế hoạch bám sát yêu cầu, định hướng xây dựng chương trình công tác thanh tra của 

Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Song song với việc 

xây dựng kế hoạch, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức rà soát kế hoạch công tác 

thanh tra của các cơ quan thanh tra toàn ngành để thực hiện việc chống trùng lắp 

giữa thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố. 

 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở 

được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Qua 

đó, đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo 

đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, 

phức tạp. 

 Về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu 

quy định hiện hành của Nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

của cán bộ công chức gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật 

Phòng chống tham nhũng vào quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 

Những kết quả đó đã góp phần tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. 

2. Khó khăn 

- Năm 2020, do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19 kéo dài và thực hiện Chỉ 

thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới và Thông báo số 175/TB-

UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh nên Sở đã dừng tất cả các cuộc 

Thanh tra theo kế hoạch năm 2020. 

- Biên chế được giao cho Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói chung và đội ngũ Thanh 

tra Sở nói riêng còn hạn chế, chỉ 06 biên chế được giao nhưng thường xuyên cử 

người tham gia các đoàn kiểm tra, đoàn công tác liên ngành. Trong khi đó, địa bàn 

hoạt động của thanh tra Sở rất rộng với 13 huyện, thành phố, thị xã với địa hình phức 

tạp trong khi phương tiện đi lại phục vụ công tác thanh tra không có, gây nhiều khó 

khăn trong hoạt động thanh tra.  
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- Thanh tra Sở gặp không ít khó khăn trong công tác theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện kết luận sau thanh tra, đặc biệt là vấn đề xử phạt vi phạm hành chính nộp vào 

ngân sách nhà nước; ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm 

chưa cao, còn chây ỳ; một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính hoặc chuyển 

sang lĩnh vực hoạt động khác, một số doanh nghiệp ngoại tỉnh thiếu ý thức hợp tác. 

- Việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc, các phòng, 

ban của Sở còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân 

- Lực lượng Thanh tra Sở còn mỏng, năm 2006 được giao 14 biên chế, nhưng 

số lượng thực có lúc nhiều nhất là 11 biên chế, hiện nay chỉ có 06 biên chế. Ngoài 

ra, đối với các vị trí việc làm của Thanh tra thuộc diện chuyển đổi định kỳ nên đội 

ngũ thanh tra mới được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên 

chính định kỳ phải chuyển đổi vị trí dẫn đến không phát huy được nghiệp vụ theo 

yêu cầu, nhiệm vụ; 

- Ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm chưa cao, còn 

chây ỳ; một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên chưa thực hiện việc nộp 

phạt hành chính đúng theo quy định; 

 - Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng được triển khai nhưng chưa thường 

xuyên, chưa đi vào chiều sâu;  

- Hiện nay, các quy định về việc thực hiện các quy định về thực hiện Kết luận 

sau thanh tra, kiểm tra vẫn còn thiếu và tính răn đe vẫn còn thấp;  

- Hoạt động thanh tra đầu tư, xây dựng chịu sự chi phối của nhiều Luật, Nghị 

định thuộc nhiều lĩnh vực và là hoạt động có điều kiện về trình tự, thủ tục và việc 

kiểm tra, xác minh mất nhiều thời gian. 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 Thực hiện theo định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh 

tra tỉnh tại Văn bản số 513/TT-VP ngày 26/10/2020 của Thanh tra Tỉnh về việc 

hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Xây dựng đã xây dựng kế 

hoạch và trình Thanh tra tỉnh trước khi ban hành để tránh chồng chéo, trùng lặp. 

Năm 2021, Sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng với các nội dung chủ yếu sau:  

 I. CÔNG TÁC THANH TRA 

 1. Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2021 theo sát định hướng của Thanh tra 

Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh với tinh thần toàn diện trên các lĩnh vực công 

tác, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả. 

 2. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cơ 

bản trên địa bàn tỉnh cũng như đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng 
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trong xây dựng nông thôn mới; chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng, 

quy hoạch XD trên địa bàn tỉnh. 

 3. Thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra 

các vụ việc do Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh giao. 

 4. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý sau thanh tra. 

 II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1. Tăng cường tuyên truyền và thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo, Luật tiếp dân và các văn bản hướng dẫn Luật nhằm không ngừng nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện quyền nghĩa vụ người 

khiếu nại, tố cáo. 

 2. Thực hiện công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng 

trình tự thủ tục, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh.  

 III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện; gắn việc kiểm tra định kỳ của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở 

với ý thức tự giác chấp hành của từng đảng viên, cán bộ công chức, viên 

chức để thực hiện tốt công tác Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

 2. Ban hành chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2020 theo quy định. 

 IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ 

 1. Thường xuyên phối hợp Thanh tra tỉnh đăng ký, cử cán bộ đi học các lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ, thi nâng ngạch.  

 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 về siết chặt kỷ luật kỷ cương 

hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang 

gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng 

Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. 

 3. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức về 

đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn làm thủ tục bổ nhiệm vào ngạch 

thanh tra, nâng lương thường xuyên./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ XD; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP-TT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
Trần Xuân Tiến 
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