
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1179 /STNMT-TTr Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

V/v gửi Quyết định thanh tra về tài  

nguyên và môi trường năm 2020 
 

  

Kính gửi:  

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Anh Kiệt; 

- Công ty than Na Dương – VVMI; 

- Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV. 

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BTNMT 

ngày 17/01/2020, cụ thể: 

- Các nội dung thanh tra không thực hiện trong năm 2020 thuộc nhiệm vụ 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ: Công ty TNHH Anh Kiệt, Mỏ than Na Dương – Tổng 

Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin và Công ty Nhiệt điện Na Dương 

– TKV (phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định sô 1527/QĐ-BTNMT ngày 

10/7/2020). 

- Danh sách đối tượng thanh tra năm 2020 điều chỉnh tên, địa chỉ thuộc 

nhiệm vụ Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ 

sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Công ty TNHH MTV Than Na Dương đổi tên 

thành Công ty than Na Dương – VVMI (phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định 

sô 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020). 

- Danh sách đối tượng thanh tra năm 2020 được bổ sung thuộc nhiệm vụ 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (phụ lục 98 ban hành 

kèm theo Quyết định sô 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020). 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi bản sao Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT 

ngày 10/7/2020 và các phụ lục ban hành kèm theo của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cho các đối tượng thanh tra biết và phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 



  


		2020-07-17T17:15:15+0700




