
UBND THANH PHO HA NOI 
S LAO BONG 

THISONG BINH VA xA HO! 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Bôc lap — Tir do — Hnh phüc 

Ha N5i, ngày .13 tháng AL  nám 2019 
S& 4.446 /KH-SLDTBXH 

KE HOACH 
CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA NAM 2020 

CUA S LAO BONG THIXNG BINH vA XA HOT  HA NO! 

Can cü Luât Thanh tra nàm 2010; 

Can cü Lut Phông, ching tham nhüng nám 2018; 
Can cir van bàn s 42411LDTBXH-TTr, ngày 03/10/2019 cUa B Lao dng - 

Thuong binh và Xã hi v vic huàng dn cong tác thanh tra näm 2020; 
Can cr van bàn s 5362/TTTP-VP ngày 13/11/2019 cüa Thanh tra thành ph6 

Ha Ni v vic xây dirng k hoach thanh tra näm 2020; 
Can cü van bàn s 5902/TTTP-VP ngày 06/12/2019 Thanh tra thành ph Ha 

Ni v han  ch chng chéo trong xây dirng k hoach thanh tra nám 2020; 
Can cü Quy& djnh so 35/201 6/QD-UBNID ngày 08/9/2016 cUa UBND thành 

ph Ha Ni v vic quy djnh chüc näng, nhim v11, quyn han  và ca cu t chIrc 
cüa Sâ Lao dng Thuang binh và Xã hOi  Ha Ni; 

Xét d nghj cUa Chánh Thanh tra Sâ, 

Sâ Lao dng - Thucrng binh và Xä hi Ha Ni xây dmg k hoach cong tác 
thanh tra, kim tra näm 2020 nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU: 
1. Thirc hin cOng tác thanh tra, kim tra theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t, 

tip tiic nghiên c1ru, di mâi phuong thüc thanh tra nhm tang cung hiu qua 
cong tác thanh tra; t.p trung thanh tra chuyên d, thanh tra các ni dung có nhiu 
phãn ánh tiêu circ, gay birc xic dix 1un, don sang xã hi; thirc hin Chi thj s' 
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 cüa Thñ tuàng ChInh phU nhm khc phiic tmnh trng 
trUng lap, chng chéo trong hoat dng thanh tra, kim tra, kim toán. 

2. Thii l giài quyt các vi khiu nai,  th cáo kjp th?yi, theo dung quy djnh cUa 
pháp 1ut, han  ch khiu nai,  t cáo kéo dài; thrc hin t& cOng tác tip cong dan và 
xü 1 dan thu. 

3. Tang cuO'ng cOng tác phOng chng tham nhüng, dc bit là vic nhn din 
các vi trI, nguy ca tham nhQng; xây drng và trin khai có hiu qua k hoach 
phOng, chng tham nhüng näm 2020. 

4. Tang cuonng cong tác theo dôi, don dc, kim tra vic thirc hin kt 1un, 
kin nghj, quy& djnh xü l v thanh tra, các quyt djnh giãi quyt khiu nai,  t 
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cáo; xir 1 nghiêm các di tuqng không thirc hin, thirc hin không dy dü quy& 

djnh thanh tra, quyt djnh xir l vi pham hành chInh, quyt djnh thu hM, kt luan 

thanh tra. 
5. Rà soát, kin nghj 51ra di, b sung nhrng quy djnh cüa pháp lut con bt 

cap, vuó'ng mac, kin nghj xây dirng các van bàn hi.róng dn thirc hin chInh sách, 
pháp 1u.t phü hcrp hçp vâi thirc tin. 

II. NO! DUNG THANH TRA, KIEM TRA: 
1. Thanh tra hành chInh và phông chng tham nhflng, thirc hành tit 

kim chng lang phi; thanh tra chuyên ngành: 
1.1. Thanh tra hành chInh phi hçp vâi thanh tra thirc hin Lust PhOng chng 

tham nhüng, thirc hành tit kim chng lang phi: 

Thanh tra tai  02 dan vj trrc thuc Sà (qu II, III); Thanh tra S& chü tn tham 

mu'u, phM hçip vói VAn phOng, PhOng K hoach -Tài chInh va dcm vj, phOng 

nghip vi Sâ có lien quan t chüc thirc hin, gm: 

1. Trung tam ChAm sóc, nuôi dirông và Diu trj nan  nhân bj nhim chat dc 

da camldioxin; 

2. Ca sâ Cai nghin ma thy s 6. 

1.2. Thanh tra chuyên ngành v chInh sách lao dng, vic lam, an toàn v 

sinh lao dng và bão him xA hi tai  các dan vj, doanh nghip, th (Ph.i hic 1): 

- Thanh tra vic thirc hin pháp lut v chinh sách lao dng, vic lam, an toàn 

v sinh lao dng và Lut Bão him xA hi tai  120 dan vj, doanh nghip (Trin khai 

trong qu I, II, III, IV). 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut v giáo diic ngh 

nghip tai  10 dan vj; 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cUa pháp lu.t v dua ngrnM lao dng 

Vit Nam di lam vic & nithc ngoài theo hçip dng tai  05 dan vj; 

- Thanh tra chuyên d vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut v an toàn v 

sinh lao dng di vâi 05 dan vi hoat dng djch vi hun luyn ATVSLD, kim djnh 

k thuât ATLD; 

- Thanh tra dt xut v Bâo him xA hi di v&i 20 dan vj nçi dung BI{XH 

trên dja bàn Thanh ph theo Chin djch thanh tra trong linh vrc BHXH; 

- Chü trI phi hçip vâi Lien doàn lao dng Thành ph& S& Y t vá Cong an 

Thành pM, cong an qun huyn, thj xA diu tra các vi tai nan  lao dng cht ngu&i, 
tai nan  lao dng lam bj thuang nng 02 ngu&i tr& len, xãy ra trén dja bàn Thành 

pM; 
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- Tham gia các doàn thanh tra, theo k hoach cüa Bô Lao dng Thuung binh 

và Xä hi, UBND Thành ph v các linh vrc chuyên ngành trên dja bàn Thành 

ph; 

- Thanh tra dt xut theo chi dao  cüa cp trên hoc xét thy ctn thit, theo 

quy djnh cüa Lust Thanh tra. 

2. Kim tra: 

2.1. Kim tra cong vi tai  08 dun vj trrc thuc Sâ; 

2.2. Kim tra vic thirc hin pháp lut v lao dng và phông chng mai  dam 

tai 60 co s& khách stn, nhà nghi, nhà hang, quail bar Karaoke, Massaage, vii 

truông (thirc hin trong qu II,III,IV); 

2.3. Kim tra vic thirc hin k& lun thanh tra tai  04 doanh nghip dâ thanh 

tra trong näm 2018, 2019; 

2.4. Hoat dng cüa di 178 Thành ph& kim tra 60 ca s khách san,  nhà 

nghi, nhà hang, quán bar Karaoke, Massaage, vu trung; 

2.5. Kim tra cong tác cái each hành chInh; thi dna khen thu&ng, cOng ngh 

thông tin; kim tra vic thirc hin quy ch dan chU a co sâ và cong tác t chirc can 

b. 

2.6. Cong tác lao dng - tin luorng- bão him xã hi (Phii liic 2): 
- Kim tra vic chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut lao dng, bâo him xä 

hi tai  60 doanh nghip; 

- Kim tra 10 doanh nghip có chüc nàng cho thuê lai  lao dng; 
2.7. Cong tác Vic lam- An toàn lao dng (Phii liic 3): 
- Kim tra vic thirc hin pháp lust  v an toàn, v sinh lao dng tai  70 doanh 

nghip, dun vj; 
- Kim tra vic thirc hin pháp lut v an toàn v sinh lao dng tai  30 cong 

trInh xây drng; 

- Kim tra thc hin pháp lutt v dua ngu1i lao dng Vit Nam di lam vic a 
nuâc ngoài theo hçip dng ti 10 doanh nghip; 

- Kim tra tInh hInh sü diing lao dng là nguai niiac ngoài (cp giy phép lao 
dng) tai  20 doanh nghip; 

2.8. Kim tra cong tác tuyn sinh näm hçc 20 19-2020 tai  21 cu sâ giáo diic 

ngh nghip trén dja bàn Thành ph; Kim tra hoat  dng giáo diic ngh nghip tai 
23 cu sâ giáo diic ngh nghip, cci sâ hoat  dng giáo diic ngh nghip trén dja bàn 
Thành ph6 (Phii luic 4) 

2.9. Cong tác bão trçl xA hi: 
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Kim tra 10 don vj cp huyn, cp xã v thirc hin chinh sách bâo trçi xã hi, 

giâm nghèo, t.ng qua tt; Kim tra 10 co sâ trq giüp, nuôi dithng d& tuçing 

BTXH, NCT, NKT, tré em; Kim tra mt s don vj cp huyn, cp xã v cong tác 

ciru trcr, dam bâo diii sng nhân dan theo K hoach  cUa Ban Chi huy phông chng 

thiên tai Thành ph& 

2.10. Cong tác k ho.ch tài chInh: kim tra vic quyt toán kinh phi Trung 
hong thuOc  linh virc ngithi có công; kim tra quyt toán kinh phi các don vj trc 
thuc Sâ; 

2.11. Cong tác uu däi ngiiôri có cOng: kim tra vic ttng qua nhân djp Tt 
Nguyen dan và nhân djp 27/7; 

2.12. Cong tác Báo v và Chãm soc tré em: Kiêm tra vic thirc hin Chirong 
trInh bão v tré em giai don 2016-2020 theo Quyt djnh s 2361/QD-TTg ngày 
22/12/20 15 cüa Thu tithng ChInh phü và tInh hInh trin khai th%rc hin Quyt djnh 
s6 06/QD-TTg ngày 03/01/2019 cüa Thu ttrâng ChInh phü v quy djnh tiêu chun, 
trInh tir dánh giá và cong than xã, phu?mg, thj trn phü hqp vâi tré em ti mt s 

donvj; 
• A A • A A r A A 9 3. Trien khai vice tlr kiem tra vlçc thirc hiçn phap 1ut lao d9ng cua 

doanh nghip: 
Huàng dn doanh nghip dang k tâi khoán báo cáo kt qua t%r kim tra trirc 

tuyn vic thirc hin pháp lut lao dng và báo cáo k& qua tir kim tra trrc tuyn; 

phân tIch, dánh giá k& qua tir kim tra trirc tuyn và gui kin nghj dn doanh 

nghip; tng hqp tInh hInh tr kim tra ti các don vi và báo cáo Thanh tra Bô Lao 

dng Thuang binh và Xä hi. 

4. Tip cong dan và giãi quyt don thir, khiu ni, t cáo: 
- T chirc tip cong dan chu dáo, thrc hin nghiêm tue ljch tip cong dan cüa 

Lãnh dao  Sà và b phn thuing trirc theo quy ch dã ban hành; tham gia dy dü 

các buM tip dan cüa Lânh do UBND Thành ph ti trit sâ tip cOng dan cüa 

Thath ph; 

- Phn du giãi quyt don thu phán ánh v ch d chInh sách don thu khiu 

nti, t cáo thuc thm quyn tip nhn trong näm dtt t 1 trên 90%; 

- Tuyên truyn, huâng dan, dOn dc các don vi trirc thuc S& v vic thrc 

hin các quy djnh cüa pháp lut v tip Cong dan, giái quyt don thu khiu t và 

quy ch tip cOng dan, giãi quyt khiu ni t cáo thuc S; 
- Thanh tra trách nhim cüa Thu trithng don vj trrc thuc trong vic thrc 

hin Lut Khiu nui, Lust  T cáo lng ghép trong k hoch thanh tra hânh chinh tti 

02 don vj truc thuc cUa S&. 
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5. Xây diyng life hrçrng: 

- Cir can b, thanh tra viên, chuyên viên tham dir các lap bce nghip vi, các 
lap tp huk do B Lao dng Thuong binh và Xâ hi và UBND Thành ph th 
chirc; 

- Cu can b, thanh tra viên tham gia thi nâng ngch theo danh sách dä dàng 
k3 dir thi nâng ngch thanh tra viên chInh nàm 2019 vâi Thanh tra Thành ph& 

6. Mt s cong tác khác: 
a) Phi hçp tuyên truyn, ph bin, hithng dn vic thirc hin quán l nhà 

nixâc v pháp lust  lao dng, an toàn, v sinh lao dng, Phông chng tai nan  thrnmg 
tIch, Lut Báo him xà hOi,  Lut Tré em (si'ra di) cho các ngành, các cap, cac 
qun, huyn, thj xã và th chüc trin khai thirc hin các ni dung nay doanh 
nghip, hçip tác xà, cci sa san xut kinh doanh; 

b) Huàng dn trin khai nghip vi cong tác thanh kim tra, xi:r 1 vi phm 
pháp lut chuyén ngành lao dng thuong binh và xã hi cho can b qi4n, huyn, 
thj xã; 

c) Xây dirng và trin khai thirc hin k hoach phông, chng tai nan  thuong 
tIch trong lao dng 11am 2020; 

d) PhM hqp trin khai thirc hin Chucmg trInh quc gia bâo h lao dng, an 
toàn v sinh lao dng cña Thành ph và mt s chuong trInh khác v linh virc nay 
trong näm 2020; 

ci) T chüc t cong tác quán l h so theo quy djnh v cãi each các thu tiic 
bath chInh thuc lTnh vrc quân l, báo dam hiu qua trong thirc hin nhim vi và 
giái quy& cOng vic cUa cong dan; 

e) Thc hin dy dü, dung han  các báo cáo djnh kS',  báo cáo dt xut v cong 
tác thanh tra, cOng tác giái quyt khiu nai,  t cáo và cong tác phông chng tham 
nhüng. 

III. TO CHUC THUC HIN: 
Giao Chánh Thanh tra Sâ, Trueing các phông nghip vii S, Thu tru&ng các 

don vj trrc thuc chü c1ng tham muu trin khai thirc hin K hoach nay, dam bâo 
dung ni dung, th?ii gian, di tuçing, trinh tir theo quy djnh./. 

Noinhmn: 
- UBND Thành pho; 
- Thanh tra BO Lao &ng -TBXH; 
- Thanh tra Thành pho; 
- Cáe die Lãnh dao Sâ; 
- Các phàng NV, DV tr?c thuOc  S; 
- Các phông LDTBXH huyn; 
- Ban QLKCN&CX Ha Ni; 
- Lmi. 

Hoàng Thành Thai 

(D 
báo 
cáo) 

(DE 
P/hçxp 
thttc 
hin) 
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