UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 607 /QĐ-STNMT

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính
phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế
hoạch thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Bắc
Kạn Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2022
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và các bộ,
ngành tại văn bản số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 về việc hướng dẫn xây
dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022; Văn bản số 935/TTrT-NV ngày 23/11/2021
của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm
2022 và kết quả xử lý chồng chéo tại cuộc họp ngày 19/11/2021 giữa Thanh tra
tỉnh với Thanh tra một số đơn vị;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 87/TTr-TTra ngày
03/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (Có danh sách các đối tượng được thanh tra,
kiểm tra kèm theo).
Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên
môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng
chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
Gửi bản điện tử:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ TN&MT;
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đăng ký đất đai (Đăng tải).
Gửi bản giấy:
- Các đơn vị được thanh tra,KT;
- Lưu VT, TTr.(Dũng)

Nguyễn Văn Minh

UBND TỈNH BẮC KẠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thanh tra, kiểm tra năm 2022
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 607 /QĐ-TTr ngày 15 /12/2021 của Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong
lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng
mắc, bất cập trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật để kiến nghị hoàn thiện
hệ thống pháp luật; trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra,tham mưu cho ủy ban
nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương một cách
bền vững.
Việc thanh tra, kiểm tra theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, định
hướng chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình thực hiện
phải bảo đảm không chồng chéo, chính xác, khách quan, trung thực, công khai,
đúng trình tự, thủ tục.
II. NỘI DUNG:
1. Thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ:
1.1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra:
- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:
+ Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về Đất đai của các tổ
chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh: 02 Đơn vị, tổ chức. (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo
kế hoạch).
+ Kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức,
đơn vị trên địa bàn tỉnh: 06 đơn vị, tổ chức (Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo Kế
hoạch).
+ Kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi
trường của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 08 đơn vị, tổ chức (Chi tiết tại phụ
lục 2 kèm theo Kế hoạch).
+ Thanh tra, kiểm tra đột xuất, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thực
tế phát sinh khi có chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc có dấu hiệu vi phạm của tổ chức,
cá nhân trên địa bàn tỉnh.
+ Kiểm tra việc sử dụng đất, thuê đất và công tác bảo vệ môi trường của các
cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
1.2. Lực lượng thanh tra, kiểm tra:
- Công chứcthanh tra Sở, công chức các phòng chuyên môn và công chức các
Sở, ngành có liên quan. Trường hợp cần thiết thực hiện trưng tập viên chức của các
đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022.

2. Công tác phối hợp:
- Phối hợp thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh.
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của các Sở, Ngành, các đơn vị liên
quan khi có yêu cầu.
III. KINH PHÍ:
- Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định giao chỉ tiêu
phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của UBND tỉnh và kinh phí trích lại từ nguồn
thu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
- Việc thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các
văn bản hướng dẫn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Thanh tra Sở có trách nhiệm chủ trì tổ chức các cuộc Thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành, kiểm tra hành chính, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫncác phòng
chuyên môn thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch.
Phòng Khoáng sản – Tài nguyên nước, Phòng Môi trường chủ trì thực hiện
kiểm tra các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước theo quy địnhvà Kế
hoạch này.
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên
quan theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của pháp luật./.

PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số607 /KH-TTr ngày15 /12/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)
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02

ĐỐI TƢỢNG
THANH TRA
Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Bắc
Kạn
Viettel Bắc Kạn –
Chi nhánh tập đoàn
Công nghiệp – Viễn
thông Quân đội

ĐỊA CHỈ

NỘI DUNG THANH TRA

Tổ 7, phường Nguyễn
Thị Minh Khai, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn

Thanh tra việc chấp hành pháp luật
về đất đai đối với Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh tại tổ 5, Phường Đức Xuân,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Thanh tra việc quản lý và sử dụng
đất để xây dựng các trạm thu phát
sóng di động (BTS) trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường
Phùng Chí Kiên, Thành
Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

* Danh sách gồm 02 tổ chức, đơn vị.

THỜI
ĐƠN VỊ
GIAN TIẾN
CHỦ TRÌ
HÀNH
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ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP

Thanh tra
Sở

UBND thành phố,
UBND Phường
Đức Xuân

Thanh tra
Sở

UBND các huyện,
TP, UBND xã,
phường nơi có
trạm BTS

GHI
CHÚ

PHỤ LỤC 2:
DANH MỤC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-TTr ngày /12/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)
STT
I
1

2

ĐỐI TƢỢNG
ĐƢỢC KIỂM TRA

ĐỊA CHỈ

NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

THỜI
GIAN

ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI
HỢP

Quý II

Thanh tra Sở

UBND các huyện,
TP, UBND xã nơi
có đất Lâm trường

Lĩnh vực đất đai: Ấn định 06 đơn vị, tổ chức.
Thôn Nam Đội Thân,
Xã Nông Thượng,
Thành phố Bắc Kạn,
Bắc Kạn
Thôn Nà Khon, Thị trấn
Đồng Tâm, Huyện Chợ
Doanh nghiệp tư nhân
mới, Tỉnh Bắc Kạn
Huấn Hòa
Công ty TNHH một
thành viên Lâm
nghiệp Bắc Kạn

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
đối với Trụ sở Lâm trường huyện Chợ Đồn,
đất Lâm trường xã Dương Quang và xã
Nông Thượng.
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
đối với các cửa hàng xăng dầu của Doanh
nghiệp tư nhân Huấn Hòa trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn

Quý II

Thanh tra Sở

UBND các huyện,
TP, UBND xã nơi
có Cửa hàng xăng
dầu của Doanh
nghiệp
UBND huyện Na
Rì, UBND xã nơi
Cửa hàng dược
UBND huyện
Bạch Thông,
UBND xã Cẩm
Giàng

Công ty Cổ phần
dược Bắc Kạn

Tổ 9B, Phường Đức
Xuân, Thành phố Bắc
Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
đối với cửa hàng dược huyện Na Rì (Chi
nhánh huyện Na Rì)

Quý II

Thanh tra Sở

4

Công ty Cổ phần
Khoáng sản Tây
Giang Bắc Kạn

Thôn 3, Xã Cẩm Giàng,
Huyện Bạch Thông,
Tỉnh Bắc Kạn

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
đối với Nhà máy luyện gang Cẩm Giàng,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Quý II

Thanh tra Sở

5

Viễn Thông Bắc Kạn
- Tập Đoàn Bưu
Chính Viễn Thông
Việt Nam

Tổ 1, Phường Phùng
Chí Kiên, Thành Phố
Bắc Cạn, Bắc Cạn

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
đối với Chi nhánh Viễn Thông huyện Chợ
Đồn.

Quý II

Thanh tra Sở

UBND huyện Chợ
Đồn, UBND thị
trấn Bằng Lũng

Quý II

Thanh tra Sở

UBND huyện Ba
Bể, UBND xã liên
quan

Quý III

Thanh tra Sở

UBND huyện Chợ

3
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Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
Xã Khang Ninh, Huyện
đối với Nhà điều hành, thuộc dự án tái định
Ba Bể, Bắc Kạn
cư Đồn Đèn - Khuổi Luông
Tổng hợp các lĩnh vực: Ấn định 08 đơn vị, tổ chức.
Công ty TNHH một
Tổ 11B, thị trấn Bằng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài
Ban Quản lý Vườn
Quốc Gia Ba Bể

GHI
CHÚ

thành viên Khoáng
sản và Thương mại
Đồng Nam

Lũng, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn.

2

Doanh nghiệp tư nhân
Hà Giang

3

Công ty Cổ phần xây
dựng công trình 399

Tiểu khu 3, Thị Trấn
Chợ Rã, Huyện Ba Bể,
Tỉnh Bắc Kạn, Việt
Nam
Tổ nhân dân Bản Bia Thị trấn Yến Lạc Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

4

Công ty Cổ phần
Hồng Hà

5

Công ty Cổ phần
Sông Đà Bắc Kạn

6

Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ
Hoàng Nam

7

Công ty Cổ phần thủy
điện Sử Pán 1

8

Công ty Cổ phần
khoáng sản Na Rì
Hamico

nguyên và môi trường đối với mỏ đát vôi
Bản Cạu, xã Yên Thịnh và mỏ đá Lũng
Váng, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
nguyên và môi trường mỏ cát sỏi Pác Vạt
(Pác Châm), xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn
Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
nguyên và môi trường đối với mỏ đá vôi
Lũng Ráo, xã Cư Lễ, huyện Na Rì
Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
Tổ 9, Phường Phùng
nguyên và môi trường đối với mỏ đá vôi
Chí Kiên, Thành phố
Suối Viền, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc
Bắc Kạn, Bắc Kạn
Kạn
Tổ Thác Giềng, Phường Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
Xuất Hoá, Thành phố nguyên môi trường đối với dự án thủy điện
Bắc Kạn, Bắc Kạn
Thác Giềng I
Thôn Cốc Thử - Xã
Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
Ngọc Phái - Huyện Chợ
nguyên và môi trường đối với mỏ chì kẽm
Đồn - Bắc Cạn
Khuổi Giang, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn
Số 36 ngõ 198 đường
Trần Cung - Phường Cổ
Nhuế 1 - Quận Bắc Từ
Liêm - Hà Nội.
Tổ Lũng Hoàn - Phường
Xuất Hoá - Thành Phố
Bắc Kạn - Bắc Kạn

* Danh sách gồm 14 tổ chức, đơn vị.

Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
nguyên môi trường đối với thủy điện Pác
Cáp tại, xã Sơn Thành, huyện Na Rì.
Kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tài
nguyên và môi trường mỏ sắt Pù Ổ, xã
Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn

Quý III

Thanh tra Sở

Đồn, UBND thị
trấn Bằng Lũng,
UBND xã Yên
Thịnh
UBND huyện Ba
Bể, UBND xã
Thượng Giáo
UBND huyện Na
Rì, UBND xã Cư
Lễ
UBND thành phố,
UBND phường
Xuất Hóa

Quý III

Thanh tra Sở

Quý III

Thanh tra Sở

Quý III

Thanh tra Sở

UBND TP, UBND
phường Xuất Hóa

Quý III

Thanh tra Sở

UBND huyện Chợ
Đồn, UBND xã
Đồng Lạc

Quý III

Thanh tra Sở

UBND huyện Na
Rì, UBND xã Sơn
Thành

Thanh tra Sở

UBND huyện Na
Rì, UBND xã
Quảng Bạch

Quý III

