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Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 

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. 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch). 

Để tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài 

nguyên và môi trường, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Sở 

công bố Kế hoạch trên website của Sở và gửi bản sao Kế hoạch cho các đối 

tượng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quản lý của mình theo Danh sách tại Danh 

mục các cuộc thanh tra và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 nêu trên (Bản Kế hoạch dưới 

dạng số được gửi theo địa chỉ thư điện tử của Thanh tra Sở).  

Thanh tra Bộ đề nghị Quý Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu TTr. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Tuấn Anh 
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