
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
                      

Số:              /QĐ- STNMT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc 
                      

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, 

kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (lần 1) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC 
 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh 

Phúc; 

Căn cứ Kế hoạch 8988/KH-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử 

dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 3364/UBND-NN5 ngày 11/5/2021 của UBBND tỉnh 

V/v thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai 

đoạn đến năm 2020 và Văn bản số 3530/UBND-NN5 ngày 14/5/2021 của 

UBBND tỉnh về việc thực hiện kết luận Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất 

nông nghiệp tại huyện Tam Dương; 

Căn cứ Văn bản số 1989/UBND-NN5 ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh 

V/v kiểm tra, rà soát việc sử dụng dất của Công ty TNHH Kim Long đối với 

điểm đất tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 28/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh bổ sung các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 

2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 28/12/2020 

về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài 
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nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (có danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra bổ 

sung kèm theo).  

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 734/QĐ-

STNMT ngày 28/12/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm 

tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Quản 

lý Đất đai, Thủ trưởng các phòng, đơn vị đơn vị thuộc Sở; Tổ chức, cá nhân có 

tên trong danh sách kèm theo quyết định này và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra Bộ TNMT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng QLNN, đơn vị thuộc Sở (p/h); 

- Lưu: VT, TTr.  

(Q-     b). 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Tuấn 
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