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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

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

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương 

trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (Có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn 

vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý 

nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.  

2. Thủ trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên  

nước có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và Sở Tài nguyên và 

Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết 

định trước khi triển khai các cuộc thanh tra. 
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Trong quá trình thanh tra đối với các tổ chức trong kế hoạch này nếu phát 

hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên có trách nhiệm báo cáo kịp thời 

đến Bộ trưởng để xem xét, tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Ủy ban nhân 

dân các cấp vào kế hoạch thanh tra của Bộ.  

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị 

quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Thanh tra Chính phủ; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng; 

- Các Thứ trưởng; 

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

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Lưu: VT, TTr (PB15). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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