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STT ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NỘI DUNG THANH TRA

THỜI HẠN 

THANH 

TRA

1

a
Các Sở, ngành; UBND các quận, huyện; các Hội

đoàn thể

Thanh tra việc quản lý, sử dụng và

quyết toán kinh phí viện trợ 
2019-2020

2

a

Sở Y tế làm Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án:

Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, dự án thành

phần: Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm y tế

quận Cẩm Lệ, Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm

y tế quận Sơn Trà, Hệ thống xử lý nước thải Bênh

viện Tâm thần, giá trị phê duyệt QT:

17.132.998.000 đồng.

Thanh tra việc chấp hành chính sách 

pháp luật về quản lý đầu tư XDCB

Theo thời gian 

thực hiện dự án

b

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình

Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng

1. Dự án HTKT Khu dân cư phía Tây đường

Nguyễn Huy tưởng, hạng mục San nền, giao

thông, thoát nước; Giá trị phê duyệt QT:

22.788.541.000 đồng.

2. Dự án: Cải tạo cảnh quan Công viên tại đường

Xuân Thủy, Lê Thanh Nghị, CMT8 và Đặng Xuân

Bảng. Giá trị phê duyệt quyết toán: 48.781.206.000

đồng.

Thanh tra việc chấp hành chính sách 

pháp luật về quản lý đầu tư XDCB

Theo thời gian 

thực hiện dự án

c

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông Đà Nẵng

1. Tuyến đường trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao

thông Ngã Ba Huế đến Bệnh viện Ưng thư). Giá trị

phê duyệt QT: 94.559.287.000 đồng.

2. HTKT khu TĐC Hòa Nhơn (phục vụ đường cao

tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi). HM: San nền, giao

thông,…điện chiếu sáng. Giá trị phê duyệt QT:

58.327.442.000 đồng.

Thanh tra việc chấp hành chính sách 

pháp luật về quản lý đầu tư XDCB

Theo thời gian 

thực hiện dự án

d
Các dự án thanh tra chuyên đề kinh phí quản lý dự

án

Thanh tra chuyên đề kinh phí quản lý 

dự án 

Theo thời gian 

thực hiện dự án

.

Phụ lục

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-STC, ngày          tháng    năm 2021

của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

Lĩnh vực Quản lý tài chính ngân sách

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

Hủy các cuộc thanh tra
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