
 

 

Phụ lục 04: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2020 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra 

việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc 

từ nông, lâm trường. Trọng tâm là việc thực hiện các quy định về rà soát, sắp xếp 

đổi mới và phát triển nông, lâm trường; tình hình quản lý, sử dụng đất của các 

nông, lâm trường, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn 

gốc từ nông lâm trường (hiện trạng sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận....) 

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày        tháng      

năm         của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tỉnh (thành phố)/tổ chức 
Địa điểm thực hiện 

dự án 
Ghi chú 

I Lâm Đồng     

1 

UBND huyện Lạc Dương và các đơn vị 

quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường 

trên địa bàn huyện Lạc Dương (Ban 

quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa 

Nhim; Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; 

Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung) 

Huyện Lạc Dương   

II Hòa Bình     

1 

UBND huyện Lương Sơn và các tổ 

chức, cá nhân sử dụng đất (đối tượng 

cụ thể sẽ xác định sau khi thực hiện 

khảo sát lựa chọn đối tượng thanh tra 

khi thành lập đoàn thanh tra trong năm 

2020) 

Huyện Lương Sơn   
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