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Số:973 /KH-STNMT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh
về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên
và Môi trường;
Căn cứ Thông báo kết luận của Giám đốc Sở (số 49/TB-STNMT ngày
02/02/2021) tại cuộc họp giao ban ngày 01/02/2021; Trên cơ sở đề xuất của các
phòng, đơn vị thuộc Sở; ý kiến của Chánh Thanh tra Sở;
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm tra về lĩnh vực tài
nguyên và môi trường năm 2021như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện những tồn tại trong công tác
quản lý và những bất cập trong việc ban hành các chính sách, pháp luật về tài
nguyên và môi trường để kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước các biện pháp
khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá
nhân trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- Phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực tài nguyên và môi trường; góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách
quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng quy định;
- Hoạt động kiểm tra không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ
quan, tổ chức, cá nhân làđối tượng kiểm tra.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA:
1. Lĩnh vực đất đai
1.1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác xây dựng, thẩm định
phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn các huyện; công tác BT, HT, TĐC thực hiện
của công trình, dự án trên địa bàn.
- Đối tượng kiểm tra: UBND cấp huyện và các phòng ban liên quan
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 11 năm 2021.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Đất đai 1
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1.2. Kiểm tra, rà soát công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính
trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
- Đối tượng kiểm tra: UBND thị xã Hồng Lĩnh và phòng TNMT, Văn phòng
Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh- Can
Lộc.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quí III năm 2021.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Đất đai 1
1.3. Kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất
trên địa bàn một số huyện
- Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn
tỉnh (Danh sách cụ thể tại phụ lục 01 kèm theo)
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2021.
- Đơn vị chủ trì: Phòng đất đai 1, 2
1.4. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc thu phí, lệ phí
- Đối tượng: Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 01/4/2021 đến 31/5/2021
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đăng ký đất đai
1.5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết
thủ tục hành chính và thực thi công vụ của viên chức, người lao động các Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
- Đối tượng kiểm tra: Các chi nhánh: Hương Sơn - Đức Thọ, Nghi Xuân và
Thạch Hà - Lộc Hà.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đăng ký đất đai
2. Lĩnh vực khoáng sản
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực khoáng sản đối với các mỏ
hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
- Đối tượng kiểm tra: 52 đơn vị (có phụ lục 02 kèm theo)
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quí II năm 2021.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Khoáng sản (tiến hành kiểm tra theo Đoàn kiểm tra
liên ngành có mời các Sở, ban, ngành liên quan tham gia).
3. Lĩnh vực môi trường
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thực hiện các
nội dung, biện pháp BVMT tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh (Nội dung kiểm tra về
hồ sơ, thủ tục về môi trường và việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ
môi trường)
- Đối tượng kiểm tra: Có phụ lục 03 kèm theo
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quí II năm 2021.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Môi trường
4. Lĩnh vực tài nguyên nước, KTTV, biển và hải đảo
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- Nội dung kiểm tra:Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài
nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo.
- Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên, xả
nước thải vào nguồn nước; Các tổ chức, cá nhân quản lý các hồ thủy lợi, các hồ
thủy điện và các loại hồ chứa nước khác; Các đơn vị hoạt động sử dụng tài nguyên
môi trường biển, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh(có phụ lục 04
kèm theo).
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/4/2021 đến 15/12/2021
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo
5. Kiểm tra nhiều lĩnh vực kết hợp
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi
trường, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo
- Đối tượng kiểm tra: Chi tiết tại phụ lục 05
- Đơn vị chủ trì: Phòng Môi trường, Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải
đảo(tùy trường hợp)
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý II năm 2021
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Căn cứ Kế hoạch kiểm tra theo từng lĩnh vực, các phòng, đơn vị chủ động
triển khai thực hiện, gửi Kế hoạch này cho các đối tượng kiểm tra. Trong quá trình
triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có thay đổi về thời gian, đối tượng, báo cáo
Giám đốc Sở xem xét điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ.
- Về kinh phí thực hiện: theo từng vụ việc, từng cuộc kiểm tra, các phòng lập
kế hoạch, dự trù kinh phí trình Giám đốc Sở phê duyệt cấp trong nguồn kinh phí
chi thường xuyên của Văn phòng Sở.
- Giao Thanh tra sở phối hợp với Văn phòng sở theo giõi đôn đốc thực hiện
kế hoạch này. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời tổng hợp báo
cáo Giám đốc sở xem xét, quyết định./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Các đối tượng kiểm tra;
- Lưu: VT,TTr,BTN.
Gửi bản điện tử.

Hồ Huy Thành
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