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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; 

Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 

định về xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UB ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-Tg 

ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 

Covid-19; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam 

Định về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; Công văn số 545/UBND-VP8 ngày 

10/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020 của Chính phủ; Văn bản số 434/T.T-VP ngày 02/11/2021 của Thanh tra 

tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022; 

Căn cứ kết quả xử lý các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng, chéo trên phần mềm 

CSDL của Thanh tra tỉnh đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tại Tờ trình số 78/TTr-TTra ngày 

14/12/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Nam Định (Chi tiết như phụ lục các cuộc thanh tra, kiểm tra 

năm 2022 kèm theo).  

Điều 2. 
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1. Giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn 

vị thuộc Sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố Nam 

Định tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

2. Giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc 

việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Sở.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Thanh tra; Chánh Văn phòng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố Nam Định; Thủ trưởng 

các đơn vị được thanh tra, kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để b/c) 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Thanh tra tỉnh; (để b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 3; 

- Website Sở TN&MT; (để đăng tải) 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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