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Số:          /BTNMT-TTr 

V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra 

năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                

               Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 

2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Văn bản số 6443/BTNMT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra 

năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp 

thuận điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực 

thuộc Bộ ban hành kèm theo Văn bản số 6443/BTNMT-TTr ngày 23 tháng 11 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên (Nội dung điều 

chỉnh theo Danh mục đính kèm). 

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra theo các nội dung nêu trên, định kỳ báo 

cáo kết quả kiểm tra về Bộ (Qua thanh tra Bộ). 

2. Giao Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch 

kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Bộ và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

  - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

  - Các Bộ (để phối hợp); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

liên quan (để phối hợp); 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có liên quan (để phối hợp);  

 - Lưu: VT, TTr (PB10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

 

 



A CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

STT Nội dung Ghi chú

I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

1 Tổng cục Quản lý đất đai

Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc 

sở hữu nhà nước do các đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp sử 

dụng theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Hapro (tại Hà Nội và 

một số địa phương liên quan)

2 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

2.1
Kiểm tra hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp tại tỉnh Bình Định

2.2

Kiểm tra công tác cấp phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với khu 

vực phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt tại tỉnh Phú Yên

3 Cục Quản lý tài nguyên nước

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tài nguyên 

nước đối với một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông 

Mã

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Vụ Pháp chế

1

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường tại các tỉnh Tuyên Quang và Quảng Trị

2
Kiểm tra công tác pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại các Tổng cục, các Cục

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2019

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Văn bản số                   /BTNMT-TTr ngày         tháng           năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Lý do

Năm 2017 và 2018 các đơn vị này đã được các cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra trong đó có 

nội dung quản lý sử dụng đất sắp xếp lại cơ sở nhà đất 

thuộc sở hữu nhà nước

Tránh chồng chéo và tập trung cho công tác thanh tra, 

kiểm tra đột xuất

Đã triển khai kiểm tra đột xuất 06 hồ chứa trên lưu vực 

sông

Thay đổi địa điểm kiểm tra cho phù hợp với thực tế

Chuyển nội dung thành kiểm tra chuyên đề đối với một 

số Tổng cục

1



B CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2019

STT Nội dung đã được phê duyệt Ghi chú

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Kiểm tra chuyên đề hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi 

trường trong hoạt động khai thác

C. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA BỔ SUNG TRONG NĂM 2019

STT Nội dung Địa điểm Thời gian Ghi chú

I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

1 Kiểm tra hoạt động khai thác vàng trên địa bàn cả nước
Các tỉnh, thành phố liên quan trên phạm vi 

cả nước
Quý III-IV

Thực hiện ý kiến kết luận của 

Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình tại Thông báo 

số 469/TP-VPCP ngày 24 tháng 

12 năm 2018 của Văn phòng 

Chính phủ

2

Kiểm tra tình hình quản lý, lập, phê duyệt quy hoạch về cát, sỏi 

lòng sông, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, thu hồi 

cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các địa phương 

trọng điểm

Yên Bái; Thái Bình; Hải Phòng; Quảng 

Ngãi; Phú Yên; Vĩnh Long; Đồng Tháp
Quý III-IV

Thực hiện ý kiến kết luận của 

Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình tại Thông báo 

số 142/TP-VPCP ngày 12 tháng 

4 năm 2019 của Văn phòng 

Chính phủ

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Vụ Pháp chế

1
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lào Cai Quý III-IV Thay thế địa điểm kiểm tra

Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh thành nội dung: "Kiểm tra hoạt động khai 

thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khai thác"

2



STT Nội dung Địa điểm Thời gian Ghi chú

2

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra công tác 

theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Yên Bái Quý III-IV Thay thế địa điểm kiểm tra

3
Kiểm tra công tác pháp chế (chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính)

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam
Quý III-IV

Thu hẹp phạm vi và nội dung 

kiểm tra so với kế hoạch đã phê 

duyệt

3
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