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Số: 323/QĐ-STNMT  Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra 

năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Thông tư 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 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2018/QĐ-STNMT 

sửa đổi điều 4 của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-STNMT ngày 05/12/2017 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 546/STNMT-TTr ngày 24/5/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý chồng chéo trong hoaṭ đôṇg thanh tra , 

kiểm tra năm 2018; 

Căn cứ Văn bản số 209/TTr-NV.I ngày 04/5/2018 của Thanh tra tỉnh về kết 

quả xử lý chồng chéo trong hoaṭ đôṇg thanh tra, kiểm tra doanh nghiêp̣ năm 2018; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-STNMT ngày 

05/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung theo Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện kế hoạch này và có trách nhiệm 

thông báo cho các đối tượng điều chỉnh biết để thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở , Chánh Thanh tra Sở , Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 3;                                              

- Lãnh đạo Sở;    

- Thanh tra tỉnh; Sở LĐTBXH; 

- Trung tâm CNTTTN&MT  

   đăng trên Website của Sở;  

- Lưu: VT, TTr.          
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