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SO LAO BONG - THIJNG BINH 

vA xA 1101 

S: bgO/KH-SLDTBXH 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Bc Ip — Tur do — Hinh phñc 

Ha Nói, ngày 4 tháng /2. nám 2020 

KE HOACH 
Cong tác thanh tra, kim tra nãm 2021 

cüa S& Lao dng Thu'o'ng binh và Xã hi Ha Ni 

Can cü Luât Thanh tra nàm 2010; Lut Phông, chng tham nhüng 11am 
2018; Van bàn s 4288/LDTBXH-TTr, ngày 30/10/2020 cUa B Lao dng - 
Thuo'ng binh và Xã hi v vic hu'àng dn cong tác thanh tra nàm 2021; Van 
ban so 5082/TTTP-VP ngày 27/10/2020 cüa Thanh tra thành pM Ha Ni v vic 
xây dçmg k hoch thanh tra nãrn 2021 và Quyt djnh s 35/2016/QD-UBND 
ngày 08/9/20 16 cüa UBND thành pM Ha Ni v vic quy djnh chirc nàng, 
nhim vi, quyn han và co cu t chirc ci'la Sâ Lao dng Thrnmg binh và Xã hi 
Ha Ni, SO Lao dng - Thuong binh và Xã hi Ha Ni xây dimg k hotch cong 
tác thanh tra, kim tra näm 2021 nhu sau: 

I. MTJC IMCH, YEU CAU 

1. Th'c hin cong tác thanh tra, kim tra theo dung quy djnh cüa pháp lut, 
tip tiic nghiên cüu, di mâi phumg thiirc thanh tra nhm t.ng cuè'ng hiu qua 
cong tác thanh tra; tp trung thanh tra chuyên d, thanh tra các ni dung có nhiu 
phàn ánh tiêu circ, gay bt'rc xüc du lu.n, di sng xã hi; thirc hin Chi thj s 
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 cüa Thu tuàng ChInh phU nhàm khàc ph%ic tInh 
trng trüng lap, cMng chéo trong hoat dng thanh tra, kim tra, kim toán. 

2. Thi 1 giãi quyt các vu khiêu ni, th cáo kjp thai, theo dung quy djnh 
cüa pháp 1ut, hn ch khiu nai, t cáo kéo dài; thirc hin tot cong tác tiêp cOng 
dan và xü I don thu. 

3. Tang cung cong tác phông cMng tham nhüng, dc bit là vic nhn 
din các vj trI, nguy co tham nhüng; xay dmg và trin khai Co hiu qua k hoch 
phOng, cMng tham nhüng nàm 2021. 

4. Tang cuOg cOng tác theo döi, dOn dc, kim tra vic thirc hin kt 1un, 
kin nghj, quyt djnh xir l v thanh tra, các quy& djnh giãi quy& khiu nai,  t 
cáo; xu 1 nghiem các di tuçing không thirc hin, thrc hin không dy dü quyt 
djnh thanb tra, quyt djnh xir 1 vi phm hành chInh, quyt djnh thu Mi, k& 1un 
thanh tra. 

5. Rà soát, kin nghj sua di, b sung nhüng quy djnh cüa pháp 1ut cOn bat 
cap, vu'óng rnc, kin nghj xay dmg các van bàn huàng dn thirc hin chInh 
sách, pháp 1ut phü hçp hçip vâi thirc tin. 
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II. NQI DUNG THANH TRA, KIEM TRA 

1. Thanh tra hành chInh và phông chng tham nhüng, thiuc hành tiêt 
kim chng lang phi; thanh tra chuyên ngành 

1.1. Thanh tra hành chInh ph& hçp vâi thanh tra thirc hin Lut Phông 
chng tham nhüng, thirc hành tit kim cMng lang phi: 

Thanh tra tui 02 dan v truc thuc Si (Thanb tra S chü trI tham mini, phôi 
hçp vâi Van phông; Phông K hoach -Tài chInh và dan vj và phông nghip vi 
Si Co lien quan tt chüc thc hin): 

- Truông Trung cp Kinh th - K thut Bäc Thàng Long 
- Co sâ Cai nghinmatüy s 1. 
1.2. Thanh tra chuyên ngành v an toàn v sinh lao dng, giáo dc ngh 

nghip, giãm nghèo, tré em tai  các dan vj, doanh nghip, cii th (Ph lyc 1) 
- Thuc hiên chin dich thanh tra trong linh virc xây dmg, trong do thanh tra 

vic thuc hin pháp luât v an toàn v sinh lao dng tai  30 cong trInh xây dimg 
và 20 doanh nghip boat dng trong 1nh v11c xây dirng (Trin khai trong qu I, 
II, III, IV). 

- Thanh tra chip hành pháp 1ut v An toàn v sinh lao dng tai  30 doanh 
nghip boat  dng san xut trên dja bàn (Qu II, III) 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut v giáo dc ngh 
nghip tai  05 dan vj; 

- Thanh tra vic thrc hin chInh sách h trçl giãm nghèo tai  05 qun, huyn 
(Gia Lam, Son Tây, Tây H& Hoàn Kim, Nam Tir Liêm); 

- Thanh tra vic tré em bj bao  hrc, xâm hai  theo Quyt djnh s 1863/QD-
TTg ngày 23/12/2019 cüa Thu tuó'ng ChInh phü phê duyt K hoach hành dng 
quc gia phOng, chng bao  hrc, xâm hai  tré em giai doan  giai doan 2020-2025 và 
Quyt dnh s 1472/QD-TTg ngày 28/9/2020 cüa Thu tuâng ChInh phU ngày 
28/9/2020 cüa Thu tithng Chinb phü ban hành K hoach triên khai, thirc hin 
Ngh quy& s 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quc hi v vic tip tic thng 
cu?ing hiu Fyc, hiu qua vic thçrc hin chInh sách, pháp lut v phOng, chng 
xâm hai  tré em tai  qun Ha Dông và 02 Co sâ nuôi duOng, giáo diic tré em. 

- Chu trI, pMi hçip vâi lien ngành Thành ph diu tra cac vi tai nan  lao 
dng cht ngui, tai nan  lao dng lam bj thuong nng 02 ngui tth len, xãy ra 
trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Tham gia cac doàn thanh tra, kim tra chuyên ngành theo k hoach  cüa B 
Lao dng - Thuang binh và Xã hi, UBND Thành ph& 

- Thanh tra dot xut theo chi dao  cüa cp trên hoc xét th.y cn thiêt, theo 
quy djnh cüa Lut Thanh tra. 

2. Kiêm tra 
2.1. Kim tra cong vii tai  08 dan v trirc thuc Sâ; 
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2.2. Kim tra cong tác cãi cách hành chInh, t chüc can b tai  10 dan vj 
trrc thuc Sâ; 

2.3. Kim tra vic thirc hin pháp lut v lao dng và phông cMng mai 
dam ti 50 ca s khách san, nhà nghi, nba hang, quail bar Karaoke, Massaage, 
vu tru&ng (thirc hin trong qu II,III,IV); 

2.4. Kim tra viêc thuc hiên kt lun thanh tra tai  04 doanh nghip dA thanh 
tra trong 11am 2019, 2020; 

2.5. Hot dng cüa di 178 Thành ph: kiêm tra 60 co sâ khách san,  nba 
nghi, nhà hang, quail bar Karaoke, Massaage, vl truông; 

2.6. Cong tác lao dng - tin lumg- bào him xã hi (Phy lye 2) 
- Kim tra vic chip hành các quy djnh cüa pháp lut lao dng, bâo him 

xã hi tai  90 doanh nghip; 
- Kim tra 20 doanh nghip có chirc nàng cho thuê 1aj  lao dng. 
2.7. Cong tác Vic lam - An toàn lao dng (Phy lye 3,) 
- Kim tra vic thirc hin pháp lut v an toàn, v sinh lao dng tti 50 

doanh nghip, dan vj; 
- Kim tra vic thrc hin pháp lut v an toàn v sinh lao dng tai  30 cOng 

trInh xây dirng; 
- Kim tra thirc hin pháp lut v dua ngu?ñ lao dng Vit Nam di lam vic 

nuOc ngoài theo hçip dng tti 15 doanh nghip; 
- Kim tra tInh hInh s1r diing lao dng là ngu?i nuâc ngoài (cp gi.y phép 

lao dng) tai  20 doanh nghip; 
- Kim tra ho,t dng djch vi vic lam tai  10 doanh nghip; 
2.8. Cong tác dy ngh 'Phy lye 4,) 
Kim tra hoat dng tuyn sinh di vâi 21 tm6ng cao dng, trung c.p cong 

1p thuôc Ha Nôi; 
Kim t chüc hoat dng giáo dc ngh nghip d& 12 don vj; 
Kim tra diu kin dam bào hoat  dng giáo diic ngh nghip tai  15 dan vj. 
2.9. Cong tác bão trçY xà hi: 
- Kim tra mt s quail, huyn, xã, phrnmg v thirc hin chInh sách bão trcl 

xã hôi, giàm ngheo; xay dimg nông thôn moi; phông chng thiên tai tai  các 
qun, huyn: San Tây, Ba Vi, ChuD'ng M, Me Linh, M5 Due, Phü Xuyên, PhUc 
Tho, Quc Oai, Soc San, Thach Tht, Thanh Oai, Thuè'ng TIn, TIJ'ng Hôa, Bc 
Tü Liêm, 

- Kim tra các ca si bào trç xà hi; các ca sâ chäm soc ngi.r&i cao tuôi; ca 
s& SXKD cüa ngui khuyt tQtt...; kim tra các hi theo phân cp quàn l: 10 
cuc. 

2.10. COng tác k hoach tài chInh: kim tra vic quy& toán kinh phi Trung 
uang thuc lTnh vrc ngithi có công; kim tra quyt toán kinh phi các dan vj trirc 
thuc Sâ; 
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2.11. Cong tác uu dãi ngu'i có công: kim tra vic t.ng qua nhân dip T& 
Nguyen dan tai  04 qun huyn (Ba DInh, Bc T'r Liêm, Ha Dông, Phüc Th9, 
Hoàn Kim); Kim tra vic tang qua nhân djp 27/7 ti 04 qun huyn (Hoàn 
Kim, Gia Lam, Chuang M5, Quc Oai). 

2.12. Cong tác Bâo ye và Chãm soc tré em: Kim tra chuimg trInh bão v 
tré em và quyn tré em tai  15 dan vj (met s qun, huyn và xã, phuông trrc 
thuc; Co si nuôi duOng, chäm soc tré em tp trung). 

3. Trin khai vic tiy kiêm tra vic thirc hin pháp 1ut lao dng cüa 
doanh nghip 

Huàng dn doanh nghip däng k tài khoãn báo cáo k& qua tir kim tra 
truc tuyn vic thuc hin pháp 1ut lao dng và báo cáo kt qua tr kim tra trçrc 
tuyn; phãn tIch, dánh giá k& qua tiI kim tra trirc tuyn và gui kin nghj dn 
doanh nghip; tng hcip tInh hInh tV kim tra ti các don vj và báo cáo Thanh tra 
B Lao dng Thuang binh và Xã hi. 

4. Tiêp cong dan và giãi quyt don thir, khiu ni, to cáo 
- T chirc tip cong dan chu dáo, thc hin nghiêm tue ljch tiêp Cong dan 

cüa Lãnh do Sâ và b phn thuing trçrc theo quy ch dA ban hanh; tham gia 
dy dü các buM tip dan cüa Lãnh dao  UBND Thành ph ti trçi sâ tip cOng 
dan cüa Thành pM; 

- Phn du giãi quy& dan thu phân ánh v ch d chInh sách dan thu khiu 
nti, t cáo thuc thm quyn tip nhn trong näm dtt t' l trên 90%; 

- Tuyên truyn, hurng dn, dOn dc vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 
lust v tip cong dan, giâi quy& dan thu khiu t và quy ch tip cong dan, giãi 
quy& khiu nti th cáo thuc Sâ; 

- Thanh tra trách nhiêm cUa Thu trung dan vj trrc thuc trong vic thirc 
hin Lut Khiu ni, Lut T cáo lng ghép trong k hoch thanh tra hành chInh 
t.i 02 don vj trrc thuc cüa S& duçc nêu tai  dim 1.1 mic 1 phn II nêu trên. 

5. Xây dirng hrc luqng 
Phãn cong can b, thanh tra viên, chuyên viên tham dir các lap hçc nghip 

vi, các lap ttp hu.n do B Lao dng Thuang binh và Xã hi và UBND Thânh 
pM t chuc. 

6. Mt s cong tác khác 
6.1. PMi hçTp tuyên truyn, pM bin, huàng dn vic thirc hin quân 1 nhà 

nuâc v pháp 1u.t lao dng, an toàn, v sinh lao dng, PhOng cMng tai nn 
thuong tIch, Lust  Bâo him xà hi, Lust  Tré em (sua di) cho các ngành, các 
cp, các qun, huyn, thj xa và t chuc trin khai thirc hin các ni dung nay a 
doanh nghip, hqp tác xâ, co sâ san xut kinh doanh; 

6.2. Huang dn trin khai nghip vi1 cOng tác thanh kiêm tra, xu 1 vi phm 
pháp 1u.t chuyên ngành lao dng thuang binh và xã hi cho can b qun, huyn, 
thj xà; 
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6.3. Xây dçrng và trin khai thirc hin k hoch phông, chng tai nn 
thizang tIch trong lao dng 11am 2021; 

6.4. PhM hçip trin khai thrc hin Chuong trInh quc gia bão h lao dng, 
an toàn v sinh lao dng cüa Thành pM và mt s chucmg trmnh khác v 1mb virc 
nay trong näm 2021; 

6.5. T chirc t Cong tác quãn l M so theo quy djnh v cãi each các thU tijc 
hânh chInh thuOc lTnh vçrc quân l, bâo dam hiu qua trong thirc hin nhim vii 
và giãi quy& cong vic cUa cong dan; 

6.6. Thrc hin dy dU, dUng hn các báo cáo cljnh ki, báo cáo dt xut v 
cong tác thanh tra, cong tác giái quy& khiu ni, to cáo và cOng tác phông cMng 
tham nhUng. 

III. TO CH11C THTJ'C HI1N 
Giao Chánh Thanh tra S, Trueing các phông nghip vi S&, ThU trithng các 

don vj trrc thue chU dng tham mini trin khai thirc hin K hoch nay, dam 
bão dUng ni dung, th?yi gian, di tuçing, trInh tçr theo quy djnh.I. 

Nomnhân:4j. 
- UBND Thành pho; 
-Thanh tra Bô Lao dng TBXH; 
- Thanh tra Thành phô; 
- Các cl/c Lnh dao  Sr; 
- Các phông nghip vii S; 
- Các clan vj trirc thuc Sâ; 
- Luu: VT, Thanh tra. 

 

báo 
cáo) 

 

 

Btch Lien Hirong 
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