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QUYẾT ðỊNH

Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng thuộc Sở Xây dựng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về
tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra xây dựng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm
2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và
biên chế của Thanh tra xây dựng ở ñịa phương;
Căn cứ Thông báo số 24-TB/TU ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ về ðề án kiện toàn tổ chức Thanh tra xây dựng tỉnh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Thành lập Thanh tra Xây dựng trên cơ sở tổ chức Thanh tra thuộc Sở Xây
dựng.
ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Xây
dựng, như sau:
I. Vị trí, chức năng
1. Thanh tra Xây dựng là cơ quan thuộc Sở Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám
ñốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám ñốc Sở.
2. Thanh tra Xây dựng có con dấu riêng, ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà
nước; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt ñộng của Sở Xây
dựng; ñồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và
hệ thống thanh tra chuyên ngành của Bộ Xây dựng.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành
xây dựng trình Giám ñốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch ñó.

