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KẾ HOẠCH 

 Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-SKHCN ngày   15/12/2021 của 

Giám đốc Sở KH&CN  tỉnh Nam Định) 

 

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010;  

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; 

Căn cứ Luật đo lường năm 2011; 

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử năm 2008; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

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 thanh tra, kế hoạch 

thanh tra; 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động 

thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; hướng dẫn 

nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Nam Định và hướng dẫn của Thanh tra Bộ Khoa 

học và Công nghệ về định hướng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 

2022; 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm 

tra năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải bám sát, đáp ứng được yêu cầu của 

việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành Khoa 

học Công nghệ nói riêng, của tỉnh Nam Định nói chung;  

 Triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật trong công tác thanh tra, 

kiểm tra, gắn với việc tham mưu để nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; 

 Công tác thanh tra phải thực hiện 03 mục tiêu theo quy định: phát hiện sơ 

hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà 



nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định 

của pháp luật; 

2. Yêu cầu: 

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nguyên tắc quản lý nhà nước 

đến đâu thì thanh tra đến đó, đảm bảo khách quan, trung thực, kịp thời; chú 

trọng vào những vấn đề, những lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc trong đời sống xã 

hội để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của 

các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật. Tăng cường theo dõi đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; 

II. Nội dung kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022  

1. Công tác thanh tra  

1.1. Thanh tra hành chính 

 Tiến hành thanh tra về phòng chống tham nhũng đối với 01 đơn vị thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ, nội dung thanh tra: 

- Việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác được phê 

duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác; 

- Việc chấp hành Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của đơn vị; 

- Việc tham mưu thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

1.2. Thanh tra chuyên ngành 

Triển khai 06 Cuộc thanh tra tại 76 tổ chức, cá nhân về việc chấp hành 

các quy định pháp luật: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản 

phẩm hàng hóa; khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử 

Đơn vị được thanh tra: cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh 

doanh các sản phẩm như xăng dầu vàng trang sức mỹ nghệ; các đơn vị sử dụng 

phương tiện đo nhóm 2; các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. 

2. Công tác kiểm tra  

Triển khai 09 cuộc/04 nội dung kiểm tra tại 144 đơn vị, thuộc các lĩnh 

vực: sử dụng phương tiện đo và thực hiện phép đo nhóm 2; chất lượng và ghi 

nhãn xăng dầu, vàng TSMN, thiết bị điện - điện tử 

(Nội dung chi tiết các cuộc thanh tra, kiểm tra có phụ lục kèm theo) 

3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật; khi có khiếu nại, tố cáo của công dân; khi có chỉ đạo của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, của Ủy ban dân dân tỉnh Nam Định, của Giám đốc sở Khoa 

học và Công nghệ. 

III. Tổ chức thực hiện 



 Kinh phí phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2022 nằm trong 

nguồn kinh phí được phân bổ chi phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. 

 Kế hoạch sau khi được Giám đốc phê duyệt được gửi về thanh tra tỉnh để 

theo dõi và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

 Các phòng/đơn vị trong sở được giao chủ trì thực hiện hoạt động thanh 

tra, kiểm tra cần phải bám sát nội dung, tiến độ, đối tượng thanh tra, kiểm tra để 

xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh với Thanh 

tra tỉnh, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn; phản ánh với 

Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ để điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ KH&CN (để báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh Nam Định (để theo dõi); 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Hoan 
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