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Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường đối với các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn  

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 722/UBND-KT 

ngày 27/6/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

nguồn kinh phí nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra để đánh giá đúng những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành những 

quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; 

phát hiện những vấn đề còn bất cập của các cơ chế, chính sách, pháp luật về lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ 

sung, biện pháp khắc phục giúp các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật và cơ quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. 

2. Yêu cầu  

- Việc kiểm tra phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chính 

xác, khách quan, trung thực, dân chủ, kịp thời; không chồng chéo, không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở được kiểm tra. 

- Các nội dung kiểm tra phải được xem xét và có nhận xét, đánh giá kiến nghị 

cụ thể đúng thực tế và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế chủ động điều chỉnh, bổ sung các đối tượng 

kiểm tra cho phù hợp, tránh chồng chéo. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (Có danh sách kèm theo). 
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2. Thành phần kiểm tra 

Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, mời đại diện chính quyền 

địa phương các cấp nơi có hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tham 

gia đoàn kiểm tra và một số các cơ quan có liên quan (nếu thấy cần thiết). 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian kiểm tra: Trong Quý III/2022 (thời gian cụ thể theo thông báo 

của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Địa điểm: Tại các cơ sở được kiểm tra.  

4. Nội dung, hình thức kiểm tra 

        - Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 và 06 tháng 

đầu năm 2022. 

- Kiểm tra qua báo cáo, trực tiếp tại cơ sở và các địa điểm thu gom, tập kết, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao nhiệm vụ 

- Thanh tra Sở chủ trì tổ chức kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung theo Kế 

hoạch; xây dựng lịch làm việc; đề cương yêu cầu các cơ sở báo cáo; kết thúc kiểm 

tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả kiểm tra theo quy định.   

- Căn cứ vào từng tổ chức được kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở xem xét mời 

đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan liên quan phối hợp tham 

gia kiểm tra. 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định và phối hợp với Thanh tra 

Sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan 

phối hợp cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra theo kế hoạch này. 

2. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện kiểm tra 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm 

bảo đảm kinh phí, bố trí phương tiện kiểm tra theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, XD; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

  - Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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