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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11
năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của
Thanh tra Chính phủ quy định về xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình
than tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26 tháng 10
năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch
thanh tra năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021
của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2022 (Kế hoạch số
88/KH-TT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi
trường).
Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng
chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị, bộ phận thuộc Sở kiểm tra, đôn đốc và tổ
chức thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ
trưởng các đơn vị, bộ phận thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị, bộ phận thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTS.
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KẾ HOẠCH
THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định về xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra,
kế hoạch thanh tra;
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thanh kiểm
tra năm 2022 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với
công tác quản lý nhà nước trên cơ sở đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp
luật chuyên ngành tài nguyên và môi trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên (đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước)
và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát
hiện và chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực; phát hiện những bất cập, vướng
mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung
nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
II. Nội dung kế hoạch:
1. Thanh tra phòng, chống tham nhũng đối với 01 đơn vị thuộc Sở
nhằm phát hiện, xử lý, ngăn ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực.
- Đối tượng thanh tra: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Phú.
- Thời gian tiến hành thanh tra: Quý III/2022.
- Cách thức thực hiện: Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Sở
phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh theo ý
kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1315/UBND-KTN
ngày 15/11/2021:
- Đối tượng thanh tra: 08 UBND cấp huyện có đất bãi bồi theo ý kiến chỉ
đạo của UBND tỉnh.
- Thời gian tiến hành thanh tra: Quý I đến quý III /2022.
- Cách thức thực hiện: Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Sở
phê duyệt và tổ chức thực hiện.
3. Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt
động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát lòng sông trên địa bàn tỉnh:
- Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày
25/5/2020 của UBND tỉnh An Giang tổ chức thực hiện 02 đợt kiểm tra, giám sát
hoạt động khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Cách thức thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra
trình Giám đốc Sở phê duyệt.
4. Kiểm tra giám sát địa bàn về hoạt động khai thác, kinh doanh, vận
chuyển và tiêu thụ khoáng sản không phép, trái phép; đất mặt:
- Tổ chức 02 cuộc kiểm tra giám sát địa bàn về hoạt động khai thác, kinh
doanh, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản không phép, trái phép; đất mặt.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
- Cách thức thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra
trình Giám đốc Sở phê duyệt.
5. Thanh tra, kiểm tra đột xuất (Dự kiến 04 cuộc):
Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất khi:
- Phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền được giao,
theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh. Trường hợp vượt
quá thẩm quyền sẽ xin ý kiến UBND tỉnh để thực hiện.
III. Tổ chức thực hiện:
Kế hoạch thanh tra này được gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan để tổ chức thực hiện.
Căn cứ Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Chánh Thanh tra Sở,
Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị, bộ phận thuộc Sở
thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện Kế
hoạch thanh tra này.
Kết quả thực hiện có báo cáo đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và
Môi trường./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở;
- Lưu: VT.

CHÁNH THANH TRA
(Đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Danh mục các cuộc thanh kiểm tra năm 2022
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