Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi
DANH MỤC ĐIỀU
CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 (lần 2)
trường
Email:
(Đính kèm Quyết
định số
/QĐ-BTNMT ngày
tháng
năm 2019
btnmt@monre.gov.v
n
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Cơcủa
quan:Bộ
Bộ trưởng
Tài
nguyên và Môi
trường
ký: 16.07.2019
A. CÁC NỘI DUNG THANH TRA KHÔNG Ngày
THỰC
HIỆN
15:25:49
+07:00 TRONG NĂM 2019

Nội dung

STT
I

Địa điểm

Lý do

Các dự án có quy mô sử dụng đất
lớn và các tổ chức sử dụng đất có
nguồn gốc từ nông trường, lâm
trường

Bắc Ninh

Tập trung cho các
nhiệm vụ đột xuất

Thanh tra Bộ

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai,
bảo vệ môi trường và tài nguyên nước

II

Đối tượng

Tổng cục Quản lý đất đai

Hà Nam

1

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế (theo nội
dung Đề án "Tăng cường xử lý vi phạm trong
quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020")

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 01
đính kèm

Nghệ An

Tây Ninh

1

Tập trung cho công
tác thanh tra việc
quản lý sử dụng đất
có nguồn gốc từ đất
nông, lâm trường;
các dự án bất động
sản chậm triển khai
và phải điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; các
nhiệm vụ đột xuất

Ghi
chú

Đối tượng

Địa điểm

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 02
đính kèm

Khánh Hòa

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Công ty TNHH Sản xuất thương
mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật
Nhật Nam

KCN Tân Tạo, Bình
Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Cục Quản lý tài
nguyên nước đã tiến
hành kiểm tra đột
xuất

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước một số đơn vị khai thác, sử dụng
nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp
nước cho đô thị

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 03
đính kèm

Hải Phòng

Tập trung cho công
tác thanh tra, kiểm
tra đột xuất

3

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về tài nguyên nước trong hoạt động quản lý,
vận hành hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi

Sơn La

Ủy ban nhân dân
tỉnh đã tiến hành
kiểm tra trong năm
2019

STT

2

III

Nội dung
Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối
với các dự án FDI và các dự án khác sử dụng
nhiều diện tích đất, mặt nước ven biển nhưng
chậm triển khai, hoạt động kém hiệu quả (theo
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ
tướng Chính phủ)

Lý do

Cục Quản lý tài nguyên nước

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 04
đính kèm

2

Ghi
chú

B. CÁC NỘI DUNG THANH TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2019

STT

Nội dung đã được phê duyệt

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

Tổng cục Quản lý đất đai
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với
các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế
(theo nội dung Đề án "Tăng cường xử lý vi
phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đến
năm 2020") tại Bình Dương và Hải Dương

Lồng ghép với các nội dung: Kiểm tra việc rà soát, xử lý đối với các dự án, công trình
không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và
Môi trường tại Văn bản số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án phát
triển đô thị, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Văn bản số 22/TTg-CN ngày 08 tháng 3 năm 2018 và chỉ đạo của Bộ Tài
nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1995/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 4 năm
2018

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

STT
I

Nội dung

Địa điểm

Thời
gian

Tổ chức khảo sát, lựa chọn đối tượng cụ thể trình
Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi ban hành
quyết định thành lập đoàn thanh tra

Lâm Đồng

Quý
III-IV

Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong
Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quý
III-IV

Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung Việt Nam
(quản lý, vận hành KCX&CN Linh Trung II)

TP. Hồ Chí Minh

Quý
III-IV

Tổng cục Quản lý đất đai
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có
nguồn gốc từ đất nông trường, lâm
trường

II

Đối tượng

Cục Quản lý tài nguyên nước
Thanh tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về tài nguyên nước trong
hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng
tài nguyên nước

3

Ghi chú

