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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:                 /QĐ-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Chị thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19; 

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 65/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 

của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 

của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/ 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 về việc hướng 

dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 13/TTr ngày 

09/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 với 

những nội dung như sau: 
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1. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp, đảm bảo không quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp, không 

để xảy ra việc chồng chéo, trùng lắp. Việc tiến hành thanh tra, ban hành kết 

luận thanh tra đúng quy định của pháp luật, đạt mục đích yêu cầu.  

Tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra sau đây: 

1.1. Công tác thanh tra: 08 cuộc 

a) Thanh tra hành chính: 02 cuộc 

- Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Thanh tra Sở 

chủ trì, Văn phòng Sở phối hợp).(01 cuộc) 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, 

thu nhập tại Sở Công Thương (Thanh tra Sở chủ trì, Văn phòng Sở phối hợp. 

01 cuộc) 

b) Thanh tra chuyên ngành: 06 cuộc 

- Thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuốc 

lá tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất nhập khẩu Phú Cường (Thanh tra Sở chủ 

trì, P.Quản lý Thương mại phối hợp). (01 cuộc) 

- Thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả và lĩnh vực hóa chất tại 03 doanh nghiệp: Công ty 

TNHH Global Hatex; Công ty TNHH Lu Thai Việt Nam;Công ty TNHH 

ICHIHIRO Việt Nam (Thanh tra Sở chủ trì, P. Quản lý Công nghiệp và Năng 

lượng, P.Kỹ thuật an toàn Môi trường phối hợp). (01 cuộc) 

- Thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm tại CTCP Khoai mì Tây Ninh (Thanh tra Sở chủ trì, P.Quản lý 

Thương mại phối hợp). (01 cuộc) 

- Thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm và hóa chất tại Công ty TNHH tinh bột khoai mì Hưng Long 

(Thanh tra Sở chủ trì, P.Quản lý Thương mại, P.Kỹ thuật an toàn Môi trường 

phối hợp). (01 cuộc) 

- Thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh 

doanh khí tại CTCP Xuất nhập khẩu Dầu khí Việt Cam - Trạm Dịch vụ dầu khí 

tổng hợp Mộc Bài (Thanh tra Sở chủ trì, P.Kỹ thuật an toàn-Môi trường phối 

hợp). (01 cuộc) 

- Thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật 

liệu nổ công nghiệp tại 02 doanh nghiệp: 
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Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt 

Bắc-Công trường Tây Ninh; Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản FICO Tây 

Ninh; (Thanh tra Sở chủ trì, P.Kỹ thuật an toàn Môi trường phối hợp). (01 

cuộc) 

1.2. Công tác kiểm tra: 12 cuộc 

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại Tây Ninh, địa chỉ số 6/7 quốc lộ 

22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(Thanh tra Sở chủ trì, P.Kỹ thuật an toàn Môi trường phối hợp). (01 cuộc). 

- Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị tại Sở 

và các đơn vị trực thuộc (thường xuyên và đột xuất) (Tổ kiểm tra công vụ Sở 

thực hiện) (02 cuộc); 

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 

tại các phòng thuộc Sở (Văn phòng Sở chủ trì, Thanh tra Sở phối hợp) (01 

cuộc); Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng (Văn phòng Sở chủ trì); 

- Kiểm tra các doanh nghiệp về việc thực hiện công tác chấp hành pháp 

luật về hóa chất và kinh doanh LPG (Phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường chủ 

trì, Thanh tra Sở phối hợp) (02 cuộc, 02 đợt: 31 doanh nghiệp); 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động điện lực 

(01 cuộc: 13 doanh nghiệp, P.Quản lý công nghiệp và Năng lượng chủ trì); 

- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 

06/4/2020 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh (Thanh tra Sở chủ trì, Phòng Quản lý công nghiệp 

và Năng lượng phối hợp) (01 cuộc). 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Phòng Quản lý Thương mại chủ trì, Thanh 

tra Sở phối hợp) (03 cuộc); 

- Kiểm tra việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh (P.Quản lý công nghiệp và Năng lượng chủ trì) (01 cuộc). 

* Thanh, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên; khi phát hiện có 

dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu vi phạm pháp luật; phục vụ công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng do Giám đốc Sở quyết định việc 

tiến hành thanh, kiểm tra. 

* Việc tiến hành thanh tra, kiểm tra ngoài nội dung Kế hoạch đã được 

phê duyệt do Giám đốc Sở xem xét, quyết định (giao Thanh tra Sở tham mưu).  

          

 2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định 
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của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 

35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 

14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng 

cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành 

luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử 

lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; vận hành và 

cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

- Giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phối hợp các 

ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo 

dài theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, xác minh tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công 

khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh 

bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc 

đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện 

việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản... 

- Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi 

tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ 

người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; tập trung triển khai thực hiện Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành hướng dẫn thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Chánh Văn 

phòng Sở, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực 
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thuộc để điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 

đã được phê duyệt. 

Giao Chánh Thanh tra Sở rà soát, phát hiện và đề xuất xử lý chồng chéo, 

trùng lắp trong quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng 

thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, đơn vị là đối 

tượng thanh tra, kiểm tra căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:    
- Thanh tra BCT (b/c);  
- UBND tỉnh (thay b/c);  
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Như Điều 4;  
- VP Sở (đăng CTP); 

- Lưu: VT, TTr. Nam. 25. 

 

                                    GIÁM ĐỐC 
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