
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /QĐ-SXD   Hà Nam, ngày      tháng 11 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật 

về hoạt động sản xuất cát nhân tạo trên địa bàn tỉnh 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam; 

Xét đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động 

sản xuất cát nhân tạo đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có danh sách 

kèm theo). 

Thời hạn kiểm tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định 

kiểm tra. 

 

Điều 2. Danh sách Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

 

1. Ông Nguyễn Xuân Lợi, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng: Trưởng 

đoàn; 

2. Ông Vũ Văn Huỳnh, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng: Phó Trưởng 

đoàn; 

3. Ông Nguyễn Văn Bá, thanh tra viên Sở Xây dựng: Thành viên; 

4. Ông Cát Huy Lực, Cán bộ Chi cục Giám định Sở Xây dựng: Thành 

viên; 

5. Ông Bùi Xuân Phương, cán bộ phòng Quản Lý xây dựng, Sở Xây 

dựng: Thành viên. 

 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ gửi kế hoạch, nội dung, thời gian và 

địa điểm làm việc đến đơn vị được kiểm tra (tối thiểu trước 03 ngày làm việc) 

và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định hiện hành.  

2229 20



Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Các ông (bà) có tên tại Điều 2, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Các PGĐ SXD;  

- Như Điều 1;  

- Lưu VP, TTr.  

- CV(VVH)- 2019/1241.  

  

 Nguyễn Quang Huy 



 

Danh sách đơn vị và thời kiến dự kiến thực hiện kiểm tra  

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày     tháng 11 năm 2019 của Sở 

Xây dựng Hà Nam) 

 

STT Tên cơ sở được kiểm tra Địa chỉ Ngày làm việc 

1 
Nhà máy sản xuất cát nghiền của 

Công ty TNHH Hợp Tiến 

Xã Thanh Tân, 

huyện Thanh Liêm 
02/12/2019 

2 
Nhà máy sản xuất cát nghiền của 

Công ty CP VLXD Nucetech 

Xã Thanh Tân, 

huyện Thanh Liêm 
02/12/2019 

3 
Nhà máy sản xuất cát nghiền của 

Công ty CP khoáng sản Tân Thủy 

Thị Trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm 
03/12/2019 

4 
Nhà máy sản xuất cát nghiền của 

Công ty TNHH Nhiệt đới Hà Nam 

Thị Trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm 
03/12/2019 

5 
Nhà máy sản xuất cát nhân tạo của 

Công ty TNHH Tùng Nam 

Thị Trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm 
04/12/2019 

6 
Công ty TNHH Tân Thủy Xã Thanh Thủy, 

huyện Thanh Liêm 
04/12/2019 

7 
Công ty TNHH Vận tải thương mại 

Anh Tiến 

Thị Trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm 
05/12/2019 

8 
Nhà máy sản xuất cát nhân tạo của 

Công ty TNHH vật liệu 319 

Xã Thanh Sơn, 

huyện Kim Bảng 
05/12/2019 
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Nội dung thực hiện kiểm tra 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày     tháng 11 năm 2019 của Sở 

Xây dựng Hà Nam) 

 

1. Thông tin chung: 

 

- Tên dự án đầu tư: ….. 

- Tên nhà đầu tư:  

- Địa điểm thực hiện dự án:  

- Quy mô dự án:  

2. Hồ sơ pháp lý: 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án (các văn bản chủ trương đầu 

tư)… 

- Thuyết minh dự án, Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, quy 

hoạch mặt bằng được duyệt, Hồ sơ liên quan đến công tác PCCC…  

3. Tình hình hoạt động sản xuất: 

- Công suất thiết kế, công suất sản xuất thực tế; 

- Các hoạt động sản xuất khác không đúng với hồ sơ thiết kế được 

duyệt… 

4. Khó khăn, vướng mắc 

5. Đề xuất, kiến nghị 

 

* Đề nghị các đơn vị lập báo cáo theo nội dung kiểm tra và cung cấp các 

hồ sơ liên quan cho Đoàn kiểm tra tại địa điểm kiểm tra.  
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