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QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc chấp các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà 

nƣớc đối với Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành Đông (mã số thuế: 

0101588500); Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành Đô (mã số thuế: 

0101583767) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Dự án đầu tƣ xây 

dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dƣơng (phân khu 2), huyện Gia 

Lộc và Dự án đầu tƣ xây dựng Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh thành phố Hải Dƣơng  

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH HẢI DƢƠNG 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh 

tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 

2020 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi khoản 2 Mục 3 Điều 1 Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 

2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Thanh tra việc chấp các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với 

Nhà nƣớc đối với: 

- Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành Đông (mã số thuế: 0101588500; 

địa chỉ Tầng 1-CT1, Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Dự án 

đầu tƣ xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dƣơng (phân khu 2), huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dƣơng. 

- Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành Đô (mã số thuế: 0101583767; địa 

chỉ Tầng 1-CT1, Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội)và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Dự án đầu tƣ 

xây dựng Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh thành phố Hải Dƣơng 
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- Niên độ thanh tra: Từ khi triển khai Dự ánđến thời điểm thanh tra tháng 

5/2022 (Khi cần thiết thanh tra các nội dung có liên quan trước và sau niên độ thanh 

tra). 

- Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh 

tra tại đơn vị (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Nhà nước). 

Điều 2.Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Trần Văn Sơn, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trƣởng đoàn; 

2. Ông Vũ Văn Vạn, Thanh tra viên chính, Trƣởng phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cụm số 3 - Phó Trƣởng đoàn; 

3. Ông Vũ Văn Hoàng, Thanh tra viên, Phó trƣởng phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng - Thành viên; 

4. Ông Đoàn Phúc Huy Hoàng, Thanh tra viên chính, Phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng - Thành viên; 

5.Ông Phạm Tiến Hùng, Thanh tra viên chính, phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cụm số 3 - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Văn Thăng, Thanh tra viên chính, phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cụm số 3 - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chuyên viên, Phòng Thanh tra, phòng chống tham 

nhũng - Thành viên; 

8. Bà Hoàng Thị Thu Hà, Chuyên viên, Phòng Thanh tra, giám sát và xử lý sau 

thanh tra - Thành viên. 

9. Bà Đoàn Thị Phúc Duyên, Chuyên viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh - Thành 

viên. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ: 

1. Thực hiện các nội dung thanh tra đƣợc ghi tại Điều 1 của Quyết định này. Đối 

chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ƣu điểm, việc đã làm 

đƣợc, những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân của những thiếu sót, 

khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục; lập biên bản với đối tƣợng thanh tra về nội 

dung đã đƣợc thanh tra; báo cáo đầy đủ nội dung đã đƣợc thanh tra và đề xuất với 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trƣởng đoàn thanh tra và các Thành 

viên Đoàn thanh tra đƣợc thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010; 

Thông tƣ số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh 

tra và các văn bản pháp luật có liên quan. 

3. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành Đông; 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành Đô và Thủ trƣởng các 

tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn 

bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Trƣởng đoàn 

thanh tra. 

Điều 4.Chánh Văn phòng; các Trƣởng phòng: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo cụm số 3; Thanh tra, phòng chống tham nhũng; Thanh tra, giám sát và xử lý sau 
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thanh tra; các ông (bà) có tên tại Điều 2; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất 

động sản Thành Đông; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tƣ bất động sản Thành 

Đô và Thủ trƣởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ;       (Để 

- Chủ tịch UBND tỉnh;        báo cáo) 

- Nhƣ Điều 4; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Website Thanh tra tỉnh; 

- Lƣu: VT, TH, HS, Phòng TT PCTN. 

CHÁNH THANH TRA 
 

 

 
 

 

 

Cao Ngọc Quang 
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