
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 91/QĐ-SKH&ĐT Nam Định, ngày  15 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH 

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

 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 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ 

chức hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 

08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định 216/2013/NĐ-CP; 

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 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Công văn số 7473/BKHĐT-TTr ngày 19/10/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 375/T.Tr-VP ngày 26/10/2022 của Thanh tra tỉnh Nam 

Định về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 170/TT-T.Tr ngày 

14/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (theo Danh mục 

đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, Thanh tra Sở và các 

phòng có liên quan tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 
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Thanh tra Sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và 

căn cứ tình hình triển khai thực tế, đề xuất của các đơn vị, yêu cầu của công tác 

quản lý, kiến nghị điều chỉnh Kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ KH&ĐT (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, T.Tr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-SKH&ĐT ngày 15/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT 
Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa chỉ của đối tượng 

thanh tra, kiểm tra 
Nội dung thanh tra, kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực hiện 

Ghi 

chú 

I Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu 
 

1 
Trường Trung học phổ 

thông C Nghĩa Hưng 
Huyện Nghĩa Hưng 

Dự án: Xây dựng nhà đa năng và các 

hạng mục phụ trợ Trường THPT C Nghĩa 

Hưng, huyện Nghĩa Hưng 

Thanh 

tra Sở 

Phòng 

Văn xã  

2 
Sở Lao động, Thương 

Bình và Xã hội 
Thành phố Nam Định 

Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà để xe và 

xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản quà 

tặng, hàng viện trợ cho người có công và 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Thanh 

tra Sở 

Phòng 

Văn xã  

3 
Đài phát thanh truyền 

hình 
Thành phố Nam Định 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa 

Trung tâm kỹ thuật Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Nam Định 

Thanh 

tra Sở 

Phòng 

Văn xã  

4 
Ủy ban nhân dân 

huyện Trực Ninh 
Huyện Trực Ninh 

Dự án: Xây dựng 12 phòng học 3 tầng 

(06 phòng bộ môn, 06 phòng lý thuyết) 

và các hạng mục phụ trợ Trường THCS 

xã Trực Đại, huyện Trực Ninh 

Thanh 

tra Sở 

Phòng 

Văn xã  

5 UBND huyện Ý Yên Huyện Ý Yên 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Ý 

Yên (đoạn từ TL485 đến UBND xã Yên 

Thọ) 

Thanh 

tra Sở 

Phòng Quản lý 

ngành  
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STT 
Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa chỉ của đối tượng 

thanh tra, kiểm tra 
Nội dung thanh tra, kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực hiện 

Ghi 

chú 

II Kiểm tra hành chính 
 

1 Phòng Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định 
Kiểm tra hành chính Thanh 

tra Sở 
Văn phòng Sở 

 

2 
Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định 
Kiểm tra hành chính Thanh 

tra Sở 
Văn phòng Sở 

 

3 Phòng Quản lý ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định 
Kiểm tra hành chính Thanh 

tra Sở 
Văn phòng Sở 

 

III Kiểm tra dự án đầu tư; Kiểm tra lĩnh vực đăng ký và phát triển doanh nghiệp  

1 
Công ty cổ phần 

DAUM & JUNG AN 

Km5, thôn 4, xã Mỹ Hưng, 

huyện Mỹ Lộc 
Đầu tư XD nhà máy may xuất khẩu 

Thanh 

tra Sở 

Phóng Kinh tế 

đối ngoại  

2 
Công ty TNHH Shin 

Myung First 

Xã Trung Đông, huyện 

Trực Ninh 
Xưởng sản xuất hàng may mặc 

Thanh 

tra Sở 

Phóng Kinh tế 

đối ngoại  

3 

Công ty Cổ phần Tin 

học - Điện tử Nam 

Định 

Số 272 Trần Hưng Đạo, 

phường Bà Triệu, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Khách sạn thông minh và trung tâm 

thương mại Nam Định 

Thanh 

tra Sở 

Phòng Đấu 

thầu, Thẩm định   

4 

Công ty TNHH kinh 

doanh và thương mại 

Mạnh Quân 

Xóm 9.1, xã Việt Hùng, 

huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định 

Xây dựng xưởng may dân dụng 
Thanh 

tra Sở 

Phòng Đấu 

thầu, Thẩm định   
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STT 
Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa chỉ của đối tượng 

thanh tra, kiểm tra 
Nội dung thanh tra, kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực hiện 

Ghi 

chú 

5 
Công ty TNHH sơn 

zenko Việt Nam  

Số 239 đường Ngọc Thụy, 

phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

Xây dựng cơ sở sản xuất pha chế nước 

sơn xây dựng và văn phòng đại diện 

Thanh 

tra Sở 

Phòng Đấu 

thầu, Thẩm định   

6 
Công ty TNHH điện 

cơ Tấn Phát  

Km 262 cao tốc Cầu Giẽ - 

Ninh Bình, xã Yên Khang, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định 

Xây dựng xưởng lắp ráp mô tơ điện và 

máy bơm nước 

Thanh 

tra Sở 

Phòng Đấu 

thầu, Thẩm định   
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