
UBND THANH PHO HA NOI 
SO LAO DQNG - TH1JNG BINH 

vA xA HQI 

S: 035KJ-J...SLDTBXJ 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Tir do — Hanh phñc 

Ha N5i, ngày 45 tháng  42.  nám 2021 

KE HOACH 
Cong tác thanh tra, kiêm tra nám 2022 

cüa Sr Lao ctng-Thtrvng binh và Xã hi Ha Ni 

Can cü Luât Thanh tra 11am 2010; 
Can cir Lut Phông, chng tham nhüng nàm 2018; 
Can ci van bàn s 3270/LDTBXH-'TTr, ngày 27/9/202 1 cüa B Lao dng-

Thucmg binh và Xã hi ye vic hithng dan cong tác thanh tra 11am 2022; 
Can cü Quyt djnh s 3512016/QD-UBNID ngày 08/9/20 16 cüa UBND thành 

ph Ha Ni quy djnh chüc nàng, nhim vii, quyn hin và ccr dtu t chirc cüa S& 
Lao dng - Thucmg binh và Xã hi thành ph Ha Ni; 

Can cir Quyt djnh s 21/2021/QD-UBND ngày 12/11/2021 cüa UBND 
thành ph Ha Ni v vic si:ra dM, b sung mt s diu cüa Quy& dnh s 
35/201 6/QD-UBND ngày 08/9/2016 cüa UBND thành phé Ha Ni quy djnh chirc 
näng, nhim v1i, quyn hn và c cAu t chüc cüa Si Lao dng - Thrnmg binh và 
Xã hi thành ph Ha Ni; 

Can cir van bàn s 5262/TITT'P-VP ngày 03/11/202 1 cüa Thanh tra thành ph 
Ha Ni ye vic xây dirng k hotch thanh tra näm 2022; 

Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra Sâ, 
Sâ Lao dng - Thuang binh và Xà hi Ha Ni xây dirng k hoach  cong tác 

thanh tra, kim tra näm 2022 nhu sau: 
I. MIJC JJICH, YEU CAU 
1. Thrc hin cong tác thanh tra, kim tra theo dung quy djnh cüa pháp Iut, 

tiêp tVc  nghiên cüu, di mi phucing thüc thanh tra nhm tang crning hiu qua cong 
tác thanh tra; tp trung thanh tra chuyên d, thanh tra các ni dung có nhiu phãn 
ánh tiêu circ, gay büc xüc du 1utn, dYi sang xä hi; thirc hin Chi thj s 20/CT-TTg 
ngày 17/5/2017 cüa Thu tuóng ChInh phü nhm kh.c ph%lc tInh trng trüng lap, 
chng chéo trong hott dng thanh tra, kim tra, kim toán. 

2. Thii 1 giãi quyt các vi khiu nti, t cáo kjp thii, theo dung quy djnh cüa 
pháp 1ut, hn ch khiu ni, t cáo kéo dài; thirc hin t& cOng tác tip cOng dan và 
xü 1 dan thu. 

3. Tang cung cOng tác phông cMng tham nhüng, dc bit là vic nhn din 
các vj trI, nguy co tham nhüng; xây dirng và trin khai cO hiu qua k hoach phông, 
chng tham nhüng nàm 2022. 

4. Tang cuing cong tác theo dôi, dOn dc, kim tra vic thirc hin kt 1un, kin 
ngh, quyt djnh x1r l v thanh tra, các quyt djnh giái quyt khi&i nai,  t cáo; xu 1  2 
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nghiêm các di tirçYng không thrc hin, thrc hin không dty dü quyt dnh thanh tra, 
quyt djnh xir 1 vi phim hành chInh, quyt djnh thu hi, kt 1un thanh tra. 

5. Rà soát, kin nghj sCra di, b sung nhUng quy dijnh cüa pháp 1ut con bt 
cop, vuóng mac, kin nghj xây drng các van bàn hithng dn thirc hin chInh sách, 
pháp luQtt phü hçp vth thirc tin. 

II. NQI DUNG THANH TRA, KIEM TRA 
1. Thanh tra hành chInh và phOng chng tham nhflng, th?c hành ti& kim 

chng lang phi; thanh tra chuyên ngành 
1.1. Thanh tra hành chInh phi hçp vi thanh tra thirc hin Lut PhOng chng 

tham nhüng, Thirc hành tit kim chng lang phi 
Thanh tra tai  04 dan vj trçrc thuc Si (Thanh tra Si chü trI tham mru, ph& 

hçip vói Van phOng; Phông K hoach - Tài chinh và dan vj, phông nghip viii Si có 
lien quan t chüc th'çrc hin): 

- TruOng Trung c.p ngh Giao thông cong chInh Ha Ni; 
- Trung tam Djch vT vic lam Ha Ni; 
- Lang Tré em Birla; 
- Trung tam Nuôi duông và Diu duo'ng ngithi có cong Ha Ni. 
1.2. Thanh tra chuyên ngành v báo him xã hi, an toàn v sinh lao dng, 

giáo dijc ngh nghip tai  các dan vj, doanh nghip, ciii th (phii 1iic 1) 
- Thirc hin chin djch thanh tra trong lThh vrc bào him xâ hi, trong do 

thanh tra vic chp hành các quy djnh cüa pháp 1utt v bâo him xã hi di vOi 18 
doanh nghip, dan vj nç d9ng bâo him xã hi và 02 ca sr giáo diic trên dja bàn 
Thành ph; 

- Thanh tra vic thirc hin pháp lut v an toàn v sinh lao ding tai 15 cong 
trInh xây dirng và 30 doanh nghip hott dng trong linh virc xay dirng va cac lTnh 
vrc san xutt khác có nguy ca cao mitt an toàn v sinh lao dng; 

- Thanh tra vic thrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut giáo diic ngh nghip 

tai 05 ca s& giáo dc ngh nghip; 
- Chü trI pMi hçip vci Lien doàn lao dng Thành ph, Sâ Y t và Cong an 

Thành pM, Cong an qun, huyn, thj xã diu tra các v11 tai nin lao dng ch& ngui, 
tai nan  lao dng lam bj thuang nng 02 ngi.thi tth len, xày ra trên dja bàn Thành 
pM; 

- Tham gia các doàn thanh tra theo k hoach cüa B Lao dng-Thuang binh 
và Xà hôi, UBND Thành pM v các linh vrc chuyên ngành trén dja bàn Thành 
pM; 

- Thanh tra dt xut theo chi dao  cüa cp trên hoc xét thy cn thit, theo 
quy djnh cüa Lu.t Thanh tra. 

2. Kim tra 
2.1. Kim tra cong vi, cãi cách hành chInh tai  các dan vj trrc thuc Si. } 
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2.2. Kim tra cong tác t chüc can b, thirc hin ch d chInh sách, quàn l sü 
ding biên ch tai  13 don vj trirc thuc Si (phi 1iic 2). 

2.3. Kim tra vic thçrc hin pháp 1ut v lao dng và phông chng mai  dam 
tai 50 c s khách san,  nhà nghi, nhà hang, quail bar Karaoke, Massaage, vu 
tnrông. 

2.4. Kim tra vic thrc hin kt lun thanh tra tai  04 doanh nghip dã thanh 
tratrong näm 2020,2021. 

2.5. Cong tác Phông chng t nan  xà hi 
- Hoat dng cüa di 178 Thành ph& kim tra 60 c sâ kinh doanh djch v d 

bj Igi dicing d hoat dng mai  dam trên dja bàn Thành ph 
- Kim tra di vi 03 ca si cai nghin tir nguyen cüa Thành ph dugc thành 

1p theo Nghj djnh s 147/2003/ND-CP ngày 02/12/2003 cüa ChInh phü: Trung 
tam Nghiên ciru diu trj cai nghin bang châm ciru - Bnh vin Châm cüu Trung 
uong, Phông Diu trj nghin chit - Vin sic khOe tam thn Bnh vin Bach  Mai, 
Co s Cai nghin ma tüy tix nguyen Bach  Ding; 

- Kim tra, hithng dn vic chip hành pháp lut trong cong tác phông, chng 
t nn xA hi tai  20 xà, phithng, thj trn trén dja bàn Thành ph& 

2.6. Cong tác Lao dng - Tiên krang- Bào him xã hi (phii hic 3) 
- Kim tra vic chtp hành các quy djnh cüa pháp 1u.t lao dng, tin lucing, 

bào him xà hi tai  100 doanh nghip; 
- Kim tra 27 doanh nghip có chirc näng cho thuê lai  lao dng. 
2.7. Cong tác Vic lam- An toàn lao dng 
- Kim tra cong tác an toàn v sinh lao dng tai  30 doanh nghip và 20 cong 

trInh xay dmg có nguy Co cao v mt an toàn v sinh lao dng; 
- Kim tra vic chip hành các quy djnh v quàn l sir diing nguii nisâc ngoài 

tai 20 don vj trên dja bàn Thành ph; 
- Kim tra 05 don vj hoat  dng giri thiu vic lam trên dja bàn Thành ph& 
2.8. Cong tác Day  ngh (phii 1iic 4) 
- Kim tra hoat  dng tuyn sinh di vád 21 tnth'ng cao ding, trung cp cOng 

lap thuôc Thành ph; 
- Kim t chüc hoat dng giáo diic ngh nghip déi vôi 04 dan vj; 
- Kim tra diu kiin dam bão hoat dng giáo diic ngh nghip tai  12 dan vj; 
- Kim tra ngu nhiên và dt xut các dja dim lien kt dào tao  cüa 18 tru&ng 

trung cp có dang k boat  dng lien kt dào tao  ngoài trii si chInh vth các trung 
tam Giáo diic ngh nghip- Giáo dc thung xuyén cong 1p cp huyn trên dja bàn 
Thành ph& 

2.9. COng tác Bào trg xã hi 
- Kim tra mt s qun, huyn, xä, phuing v thirc hin Chuang trInh 08 cüa 

Thành üy, chInh sách bào trg xã hi, giàm nghèo; tng qua tt; xây dirng nOng thôn 
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mái; phông chng thiên tai (chi tn hoc phi hQp tham gia các doàn kié'm tra): 10 
cuc. 

- Kim tra các co sâ bão trq xã hi cong 1p và ngoài cong lap; các ca sâ 
chäm soc ngi.ràri cao tui; ca sô san xut kinh doanh cüa ngithi khuyt t,t; cac hôi 
theo phân cp quán l (chi trI hoc phi hcip tham gia các doàn kkm tra): 10 
cuc. 

2.10. Cong tác K hoach tài chInh: Kim tra hott dng du thu nàm 2022 
tai 07 dan vi truc thuôc S (phii liic 5) 

2.11. Cong tác Ngutii có cong 
- Kim tra mt s qun, huyn, xa, phiing v vic thirc hin ch d chInh 

sách u'u dãi di vi ngi.thi có công; quàn l sir d%ing qu5 dn an dáp nghia; tang 
qua các ngày 1& t&: 10 dan vj; 

- Kim tra các dan vj san xut kinh doanh có sü dung trên 30% lao dng là 
thuang, bnh binh ngiRi trên dja bàn Thành pM; các hi theo phân cp quán l: 
30 dan vi; 

- Kim tra vic th1rc hin t chüc diu duOiig ngu?ñ có cong (djnh ho.c 
dt xut) tai  các trung tam Diu duông ngi.thi có cOng, dan vj ngoài trung tam 
Diu dumg ngix?i có cOng và Phông Lao dng- Thisang binh và Xà hOi  các qun, 
huyn, thj xã: 10 dan vi. 

2.12. Cong tác Bào v, Chàm soc tré em và bInh ding gith: Kim tra xây 
drng xã phung phü hçp vâi tré em tai  10 dan vj; kim tra chuang trInh bâo v 
tré em tai  10 dan vj; kim tra cong tác quán 1 nhà nuâc v bInh ding giói ti 10 
danvj. 

3. Trin khai tir kim tra vic thirc hin pháp lut lao dng cüa doanh nghip 
Tiêp tic trin khai, hurng dn tir kim tra vic thrc hin pháp lu.t lao dng 

trén trang thông tin din ti.'r http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn  theo quy djnh 
tti Thông tu s 17/201 8/TT-BLDTBXH ngày 17/10/2018 cUa B tru&ng B Lao 
dng - Thuang binh và Xà hi; phân tich, dánh giá kt qua tr kim tra trirc tuyn 
và g1ri kin nghj dn doanh nghip; tng hçp tInh hInh tr kim tra tai  các ca sâ 
lao dng dóng trén dja bàn Thành pM và báo cáo Thanh tra B Lao dng - 
Thuang binh và Xã hi. 

4. Tip cong dan và giãi quyt dan thu, khiu nti, t cáo 
- Tip tiic thirc hin Chi thj s 35-CT/TW ngây 26/5/20 14 cüa B ChInh trj 

v tang cu&ng sir länh dao  cüa Dáng di vi cOng tác tip cOng dan và giài quyt 
khiêu nai,  t cáo; 

- T chüc tip cong dan chu dáo, thrc hin nghiêm tue ljch tip cOng dan 
cüa Lãnh do Si và b phn thtrông trrc theo quy ch áä ban hành; tham gia dy 
dü các bui tip cOng dan cüa Lãnh dao  UBND Thành pM ti tni sâ tip cong dan 
cüa Thành pM; chü dng di thoai, tháo g0 trit d khiu nai,  buc xüc nhm dãm1 
bào hoat dng tip cOng dan hiu qua, thçrc chtt;' 
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- Tang cung trách thim cüa ngui dimg du trong vic tip cong dan, chü 
tr9ng 1ng nghe kin, nguyen vçng cüa ngi.thi dan theo Quy djnh s 1 1-QD/TW 
ngày 18/02/2019 cüa B ChInh trj v trách nhim cüa ngithi drng du cp üy 
trong vic tip dan, di thoai trrc tip và xi:r 1 phãn anh, kin nghj cüa cong dan; 

- Phn dtu giãi quyt dan thu phàn ánh v ch d chInh sách dan thu khiu 
nai, t cáo thuc thrn quyn tip nh.n trong näm dt t) l trên 90%; 

- Tuyên truyn, hucng dan, don dc các dan vj trrc thuc S& ye vic thirc 
hin các quy djnh cUa pháp 1ut v tip cOng dan, giãi quyt dan thu khiu t và 
quy ch tip cOng dan, giãi quyt khiu nai  t cáo thuc S; 

- Thanh tra trách nhim cüa Thu tru&ng dan vj trirc thuc trong vic thirc 
hin Lut Khiu nai,  Lut T cáo 1ng ghép trong k hoch thanh tra hành chInh 
tai 04 dan vi tnrc thuôc cüa S. 

5. Xây dirng hjc luqng 
Cir cong chirc tham gia dào tio, bi duoiig nghip vii nhm nâng cao trInh 

d chuyên môn, nghip vi, bàn linh chInh trj, qua do tang cung hiu qua, chat 
krçng các cuc thanh tra, kim tra; hithng tói xay drng di ngü thanh tra chuyên 
nghip; git vftng k cirnng, hem chInh, dto dirc ngh nghip trong cong tác thanh 
tra. 

6. Mt s cong tác khác 
a) Ph& hqp tuyên truyn, ph bin, hucng dn vic thirc hin quàn 1 nhà 

nuóc v pháp 1ut lao dng, an toàn, v sinh lao dng, Phông chng tai nmn 
thuang tIch, Lut Bào him xã hi, Lut Trê em (sra di) cho các ngành, các cp, 
các qutn, huyn, thj xã và t chirc trin khai thirc hin các ni dung nay i doanh 
nghip, hçp tác xã, co s& san xut kinh doanh; 

b) Tuyên truyn ph bin giáo d%lc pháp 1utt v cOng tác phông, ch6ng tham 
nhQng cho can b cOng chüc, viên chirc, ngi.thi lao dung cüa S; 

c) HuOng dn trin khai nghip v1 cOng tác thanh kim tra, xU l vi phm 
pháp 1utt chuyên ngành lao dng thuang binh và xä hi cho can b qun, huyn, 
thj xã; 

d) Xây dmg và trin khai thirc hin k hoach phông, chng tai nin thuang 
tich trong lao dng näm 2022; 

d) Phi hgp trin khai th%rc hin Chuang trInh quc gia bâo h lao dng, an 
toàn v sinh lao dng cüa Thành pM và mt s chuang trInh khác v linh virc nay 
trong nàm 2022; 

e) T chirc t cOng tác quán l h so theo quy djnh v cài cách các thu tiic 
hánh chInh thuc linh vrc quail l, báo dam hiu qua trong thirc hin nhim v và 
giài quyt cOng vic cüa cOng dan; 

f) Thirc hin dy dü, dung hn các báo cáo djnh k5', báo cáo dt xut v 
cOng tác thanh tra, cOng tác giái quy& khiu ni, t cáo và cOng tác phông cMng 
tham nhUng. 
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III. TO CH15C THIXC HuN 

Giao Chánh Thanh tra Sty, Tnrâng các phông nghip v1i Sy, Thu truâng 
các dan vj trirc thuc chü dng tham mixu trin khai thirc hin K hoach  nay, 
dam bâo dung ni dung, thai gian, di tuqng, trInh tir theo quy djnh./.7k.. 

Noinhân:'Q.L 
- UBND Thành pho; 
- Thanh tra Bô Lao dng -TBXH; 
- Thanh tra Thành pho; 
- Các ct/c Lãnh dao SO'; 
- Các phOng nghip vi Si; 
- Các don vj trtrc thuôc SO; 
-Li.ru. 

(D 
Báo 
cáo) 

 

  

Bch Lien Htro'ng 
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