
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 355/QĐ-STNMT  Lạng Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra  

năm 2020 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, Quyết định số 

22/2018/QĐ-STNMT sửa đổi điều 4 của 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; 

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra 

chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh của UBND tỉnh tại Công 

văn số 715/UBND-THNC ngày 29/6/2020 v/v thực hiện công tác thanh tra, kiểm 

tra năm 2020.  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tại Quyết định số 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (nội dung điều chỉnh 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; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;       

- Lưu: VT, TTr.              
                     

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 355 /QĐ-STNMT ngày 27 /11/2020 của Giám đốc Sở TN&MT) 

 

 I. CÁC NỘI DUNG THANH TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

 

STT Nội dung Đối tượng Địa điểm Lý do 

01 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường, đất đai, 

tài nguyên nước, khoáng 

sản 

Công ty cổ phần 

Gia Lộc  

Mỏ cát, sỏi Hùng 

Sơn, xã Hùng Sơn, 

huyện Tràng Định 

Chưa thực hiện trong năm 

2020 theo đề nghị của Công 

ty do việc hoạt động còn 

khó khăn, cầm chừng do ảnh 

hưởng Dịch bệnh Covid 19 

02 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường, đất đai, 

tài nguyên nước tại Công 

trình Thủy điện Thác Xăng 

(Bắc Giang 2) tỉnh Lạng 

Sơn. 

Công ty cổ phần 

thủy điện Sử 

Pán 1 

Số 24, ngõ 44, Vũ 

Ngọc Phan, Đống 

Đa, Hà Nội (Đ/c dự 

án: Xã Hùng Việt, 

huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn) 

Chưa thực hiện trong năm 

2020 do có chồng chéo (có 

02 đoàn thanh tra và kiểm 

tra của Công an tỉnh; Sở 

Công thương thực hiện). 

03 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

trong việc lập và thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 

Ủy ban nhân 

dân huyện các 

huyện, thành 

phố (thanh tra 

ít nhất 01 

huyện) 

 

Tỉnh Lạng Sơn Chưa thực hiện theo Công 

văn số 715/UBND-THNC. 

  
II. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

 

STT Nội dung Đối tượng Địa điểm Lý do 

01 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản tại 

Mỏ đá vôi Chằm Đèo Phiếu, 

xã Yên Vượng, huyện Hữu 

Lũng. 

 

Công ty 

TNHH 

Thịnh An 

Bình 

 

Thôn Ba Nàng, 

xã Cai Kinh, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

 

 

Chưa thực hiện do diễn biến của 

dịch bệnh Covid19; ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 715/UBND-THNC ngày 

29/6/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2020.  

 

 

 

 

 

02 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản tại 

Mỏ Đồng Tân-Đồng Óc, xã 

Đồng Tân, huện Hữu Lũng. 

Công ty 

TNHH Yên 

Vượng 

Ngã tư, Khu An 

Ninh, thị trấn 

Hữu Lũng, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

03 Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

Công ty 

TNHH đá 

Xã Mai Sao, 

huyện Chi Lăng, 



 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản tại 

Mỏ đá vôi Mai Sao, xã Mai 

Sao, huyện Chi Lăng. 

Thượng 

Thành 

tỉnh Lạng Sơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện do diễn biến của 

dịch bệnh Covid19; ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 715/UBND-THNC ngày 

29/6/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2020.  

 

04 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản tại 

Mỏ Bauxit, Pa Éng, xã Đồng 

Ý; Mỏ Bauxit, Lân Bát, xã 

Vũ Sơn; Mỏ Bauxit, Nà Nâm, 

xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn. 

Công ty cổ 

phần khai 

thác 

khoáng sản 

Bắc Hà 

Số 23, đường 

Nguyễn Huy 

Tưởng, quận 

Thanh Xuân, 

thành phố Hà 

Nội. 

05 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước tại xưởng chế 

biến chân gà, chân lợn, xã 

Đồng Bục, huyện Lộc Bình. 

Công ty 

TNHH 

Thành 

Trung 

Xã Đồng Bục, 

huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn. 

06 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước tại Xưởng gia 

công thiết bị điện tử 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư XNK 

Nam 

Cường 

Cửa khẩu Chi 

Ma, xã Yên 

Khoái, huyện 

Lộc Bình, tỉnh  

Lạng Sơn 

07 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, tài nguyên nước, 

đất đai. 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện Cao 

Lộc 

Thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 

08 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước tại mỏ đá vôi 

Lân Hà, xã Đồng Tiến, huyện 

Hữu Lũng 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Sơn Phú 

Thôn Địa Phận, 

xã Đồng Tiến, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

09 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước tại xóm Mỏ, xã 

Đồng Tân, huyện Hữu Lũng 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại Thành 

Đông 

Xóm Mỏ, xã 

Đồng Tân, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

10 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đất đai, tài 

nguyên nước 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Thôn Đại Sơn, 

xã Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Chưa thực hiện do diễn biến của 

dịch bệnh Covid19; ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 715/UBND-THNC ngày 

29/6/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2020.  
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