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SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Số: 153 /QĐ-STNMT

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính
phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế
hoạch thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về việc
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài
nguyên và Môi trường;
Căn cứ Công văn số 691/TTr-GS,KT&XLSTT ngày 26/11/2020 của Thanh
tra tỉnh về việc thống nhất kế hoạch thanh tra năm 2021;
Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trường theo danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Chánh thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị
tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này; thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức về
Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.
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Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TNMT (b/c);
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- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh;
- BQL khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị được thanh, kiểm tra;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, TTr (Th).
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