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I. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ KIỂM TRA  

1. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch  

Năm 2018 có 24/31 Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Sở) 

gửi kế hoạch thanh tra về Bộ theo quy định, qua tổng hợp kết quả như sau: 

1.1. Kết quả đạt được: 

- Việc xây dựng kế hoạch của các Sở đã tuân thủ theo quy định của Luật 

Thanh tra, bám sát định hướng của Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của 

ngành; nội dung thanh tra đã có trọng tâm, trọng điểm, đã tập trung vào một số 

vấn đề nổi cộm về tài nguyên và môi trường.  

- Kế hoạch thanh tra năm 2018 tiếp tục được đổi mới để phù hợp với thực 

tiễn quản lý, như: Tăng cường công tác thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Ngành; tạo kênh thu thập thông tin thường xuyên để kịp thời triển 

khai công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; bố trí với tỷ lệ hợp lý nguồn kinh phí và 

nguồn nhân lực để bố trí phục vụ cho các nhiệm vụ đột xuất, tham gia phối hợp 

với các đơn vị khác trong công tác thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu. Có 10/24 

Sở có đưa nội dung thanh tra, kiểm tra đột xuất vào trong kế hoạch. 

- Thanh tra các Sở đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để triển khai 

kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Đến nay các Sở đã cơ bản đạt 

được mục tiêu và kế hoạch đề ra. Các Sở luôn phối hợp tốt với các đoàn 

thanh tra, kiểm tra của Bộ.  

1.2. Tồn tại, hạn chế: 

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng Kế hoạch thanh 

tra chưa nghiêm, cụ thể: có 09/24 Sở (chiếm 38%) ban hành Kế hoạch chậm so 

với thời gian theo quy định của Luật Thanh tra; có 03/24 Sở (chiếm 13%) không 

cụ thể về đối tượng của một số nội dung thanh tra, kiểm tra. 

- Nội dung kế hoạch thanh tra chưa bao quát hết các lĩnh vực quản lý của 

ngành, cụ thể: có 23/24 Sở (chiếm 96%) không có nội dung thanh tra, kiểm tra 

lĩnh vực đo đạc và bản đồ; có 12/24 Sở (chiếm 50%) không có nội dung thanh 

tra trách nhiệm. 

- Việc kết hợp nhiều lĩnh vực cần được tăng cường để hạn chế thanh tra, 

kiểm tra chồng chéo, tuy nhiên có 10/24 Sở (chiếm 42%) chưa đưa vào Kế hoạch. 
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- Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra góp phần quan 

trọng vào hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Tuy nhiên, công tác kiểm tra 

việc thực hiện kết luận thanh tra chưa được quan tâm đúng mức, vẫn có 19/24 

Sở (chiếm 79%) chưa có nội dung này trong kế hoạch thanh tra. 

2. Kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm tra  

Từ đầu năm 2018 đến nay, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 

1.202 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.292 tổ chức, cá nhân trong đó có 11 

cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 1.191 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 690 tổ chức, cá nhân với số 

tiền 31.290 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 4.225 triệu 

đồng; kiến nghị thu hồi 60 ha đất, cụ thể: 

2.1. Lĩnh vực đất đai 

Thực hiện 294 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.027 tổ chức, cá nhân. 

 - Kết quả thanh tra, kiểm tra: Phát hiện 34% số đối tượng được thanh tra có 

vi phạm pháp luật đất đai; các vi phạm chủ yếu tập trung vào các nội dung: Sử 

dụng đất không đúng mục đích (chiếm 14%); không sử dụng đất hoặc tiến độ thực 

hiện chậm so với tiến độ ghi trong dự án được duyệt (chiếm 34%); lấn chiếm đất 

đai (chiếm 16%); chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất (chiếm 7%); chưa thực 

hiện thủ tục hành chính về đất đai (chiếm 7%). Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra 

đã xử phạt vi phạm hành chính 156 tổ chức, cá nhân với số tiền 2.058 triệu đồng; 

kiến nghị truy thu 94 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 60 ha đất. 

- Đối với cơ quan quản lý: Còn một số tồn tại, hạn chế sau: Giao đất, cho 

thuê đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng quá nhiều lần; chậm thực hiện thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận cho dự án; cấp Giấy chứng nhận cho dự án trước khi chủ đầu 

tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

2.2. Lĩnh vực môi trường  

Thực hiện 362 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 660 tổ chức, cá nhân.   

 - Kết quả thanh tra, kiểm tra: Phát hiện 39% số đối tượng được thanh tra, 

kiểm tra có vi phạm; các vi phạm chủ yếu tập trung vào các nội dung: không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh 

giá tác động môi trường hoặc cam kết Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt 

(chiếm 37%); không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết 

Bảo vệ môi trường (chiếm 17%); vi phạm về quản lý chất thải nguy hại (chiếm 

8%); xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (chiếm 21%); thực hiện 

không đầy đủ chế độ báo cáo (chiếm 5%). Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đã 

xử phạt vi phạm hành chính 209 tổ chức, cá nhân với số tiền là 14.233 triệu 

đồng, truy thu 180 triệu đồng. 

- Đối với cơ quan quản lý: Còn một số tồn tại, hạn chế sau: Chưa ban 

hành văn bản theo thẩm quyền quy định việc bảo vệ môi trường nước lưu vực 

sông nội tỉnh và chưa tổ chức điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng và lập kế 

hoạch bảo vệ, điều hòa chế độ nước của hồ, ao, kênh, mương, rạch; chưa thành 

lập được Quỹ Bảo vệ môi trường; chậm trễ trong việc báo cáo định kỳ về tình 

hình quản lý chất thải nguy hại; chưa tổ chức điều tra thực tế tổng khối lượng 

chất thải nguy hại phát sinh. 
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2.3. Lĩnh vực khoáng sản 

Thực hiện 144 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 371 tổ chức, cá nhân.  

 - Kết quả thanh tra, kiểm tra: Phát hiện 37% số đối tượng được thanh tra 

có vi phạm; các vi phạm chủ yếu tập trung vào các nội dung: Khai thác không có 

giấy phép (chiếm 28%); khai thác vượt công suất cho phép (chiếm 5%); thực hiện 

không đúng, không đầy đủ  các nội dung báo cáo ĐTM hoặc bản cam kết BVMT 

(chiếm 3%); không lập bản đồ hiện trạng mỏ (chiếm 7%). Căn cứ kết quả thanh 

tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 122 tổ chức, cá nhân với số tiền 2.536 

triệu đồng, truy thu 104 triệu đồng. 

 - Đối với cơ quan quản lý: Còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác quy 

hoạch, cấp phép thăm dò, đánh giá phê duyệt trữ lượng khoáng sản nói chung và đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường nói riêng còn chậm; chưa làm rõ trong quyết 

định phê duyệt trữ lượng tỷ lệ thu đá vôi chỉ đạt chất lượng làm vật liệu xây dựng 

thông thường và đá vôi có thể làm nguyên liệu xi măng, khoáng chất công nghiệp. 

2.4. Lĩnh vực tài nguyên nước 

Thực hiện 68 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 305 tổ chức, cá nhân.  

 Kết quả thanh tra, kiểm tra: Phát hiện 19% số đối tượng được thanh tra có 

vi phạm; các vi phạm chủ yếu tập trung vào các nội dung: Không có giấy phép 

khai thác sử dụng tài nguyên nước (chiếm 63%); không có giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước (chiếm 14%); vi phạm các nội dung trong giấy phép đã cấp 

(chiếm 12%). Ngoài ra còn có các tồn tại như: khai thác, sử dụng mặt nước 

không có giấy phép; vi phạm quy định về đảm bảo lưu lượng nước sau công 

trình theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa và Giấy phép khai thác 

nước mặt. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 22 

tổ chức, cá nhân với số tiền là 735 triệu đồng. 

- Đối với cơ quan quản lý: Còn một số tồn tại, hạn chế sau: Chưa xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn 

theo quy định; chưa tổ chức công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt, 

cảnh báo hiện tượng bất thường về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt đối với 

các nguồn nước trên địa bàn. 

2.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 

Thực hiện 09 cuộc kiểm tra đối với tại 40 tổ chức, kết quả kiểm tra phát 

hiện 01 tổ chức có vi phạm. 

2.6. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ  

Thực hiện 04 cuộc kiểm tra đối với 12 tổ chức. 

Kết quả kiểm tra: Phát hiện 50% số tổ chức được thanh tra có vi phạm; các 

vi phạm chủ yếu tập trung vào các nội dung: không thực hiện đầy đủ các hạng mục, 

mức kiểm tra theo quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu 

công trình, sản phẩm địa chính, không lập hồ sơ kiểm tra kỹ thuật, thẩm định chất 

lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản (chiếm 50%); không báo cáo với cơ 

quan cấp phép khi có sự thay đổi về tên tổ chức, trụ sở chính, người chịu trách 

nhiệm trước pháp luật, cán bộ phụ trách kỹ thuật (chiếm 50%). 

- Đối với cơ quan quản lý: Còn một số tồn tại, hạn chế về kiểm tra kỹ 

thuật, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ không đầy đủ 

các hạng mục, mức kiểm tra theo quy định 
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2.7. Lĩnh vực biển và hải đảo 

Thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức.   

2.8. Thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực 

Thực hiện 258 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 659 tổ chức, cá nhân.  

Kết quả thanh tra, kiểm tra: Phát hiện 37% số tổ chức, cá nhân có vi phạm. 

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 175 tổ chức, 

cá nhân với số tiền là 11.641 triệu đồng; truy thu số tiền 3.847 triệu đồng. 

2.9. Thanh tra trách nhiệm  

Thực hiện 31 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 34 tổ chức, kết quả kiểm tra 

phát hiện 12 tổ chức có vi phạm. 

2.10. Thanh tra hành chính 

Thực hiện 11 cuộc thanh tra đối với 16 tổ chức.   

2.11. Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 

Thực hiện 20 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 162 

tổ chức. Kết quả kiểm tra: Phát hiện có 07 tổ chức có vi phạm. Căn cứ kết quả 

kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính 06 tổ chức 

với số tiền 87 triệu đồng. 

III. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1. Công tác tiếp dân 

Từ đầu năm 2018 đến nay, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 

tiếp 1.865 lượt với 2.299 công dân, có 79 lượt đoàn đông người với 437 người.  

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai với 1.768 

lượt (chiếm 95%); lĩnh vực môi trường 57 lượt (chiếm 3%); lĩnh vực khoáng sản 

17 lượt (chiếm 0,9%) và các lĩnh vực khác là 23 lượt (chiếm 1,1%). 

2. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

2.1. Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư  

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được là 4.210 đơn 

tương ứng với 3.033 vụ việc trong đó: Đơn thuộc lĩnh vực đất đai là 1.268 vụ 

việc (chiếm 41,81%); đơn thuộc lĩnh vực môi trường 55 vụ việc (chiếm 1,81%); 

đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản 11 vụ việc (chiếm 0,36%) và kiến nghị phản ánh 

khác 1.699 vụ việc (chiếm 56,01%). 

2.2. Kết quả giải quyết đơn thư 

Trong 3.033 vụ việc có 995 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 

thành phố; đã giải quyết xong 832 vụ việc (đạt 83,62%) gồm: khiếu nại 357 vụ việc 

(trong đó: khiếu nại đúng 42 vụ việc, khiếu nại sai 197 vụ việc và khiếu nại có 

đúng có sai 118 vụ việc); tố cáo 23 đơn (trong đó tố cáo đúng 03 đơn, tố cáo sai 18 

đơn, tố cáo có đúng có sai 02); tranh chấp và kiến nghị phản ánh 452 vụ việc. Số 

đơn đang giải quyết 163 đơn. 

Còn 2.038 vụ việc không thuộc thẩm quyền, UBND các tỉnh, thành phố 

đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA 

Tổng số cán bộ, công chức làm công tác thanh tra là 236 người, trong đó: 

Thanh tra viên chính và tương đương 25 người; thanh tra viên 182 người; công 
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chức trong biên chế 28 người và lao động hợp đồng 01 người). Sở có số lượng 

cán bộ làm công tác thanh tra ít nhất (04 cán bộ) là tỉnh: Điện Biên, Hưng Yên; 

Sở có số lượng cán bộ làm công tác thanh tra nhiều nhất (trên 20 cán bộ) là thành 

phố Hà Nội. Trong năm, các Sở đã cử 29 cán bộ tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ 

thanh tra viên và thanh tra viên chính; 26 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận 

chính trị; 20 cán bộ tham gia các chương trình đào tạo khác như ngoại ngữ, tin 

học, cao học… 

Để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, các 

Sở đã bố trí Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thanh tra tham dự Hội nghị tập 

huấn và triển khai công tác thanh tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 

để tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2018, đồng thời 

hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2019. 

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đã đạt được 

- Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra đã từng bước thống nhất từ Bộ đến 

Sở và đạt được những hiệu quả nhất định; trong đó, việc xác định tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đã tạo hiệu lực, hiệu quả cao và cần tiếp tục được 

thực hiện trong kế hoạch thanh tra trong thời gian tới. 

- Các Sở cơ bản đã triển khai đầy đủ các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế 

hoạch đã được phê duyệt; tỷ lệ các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đạt 20% trên 

tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai.  

 - Các Sở đã có sự phối hợp tích cực với các đơn vị của Bộ trong việc 

triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.  

- Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

của các đối tượng được thanh tra, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục các 

bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật; hiệu quả và vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường đã được nâng lên, kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng 

tốt hơn yêu cầu về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các 

hành vi tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường. Tỷ lệ các hành vi vi 

phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường cơ bản đã giảm so với các năm 

trước, thể hiện sự tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên và môi trường. 

- Công tác tiếp công dân được các Sở duy trì thường xuyên, Lãnh đạo các 

Sở đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp 

công dân và quy chế làm việc của Chính phủ, nhất là các trường hợp đông 

người, bức xúc, phức tạp, kéo dài.  

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; cán bộ tiếp 

công dân đã hướng dẫn, giải thích trong quá trình tiếp công dân về các quy định 

của pháp luật. Các Sở đã có sự phối hợp tích cực với Bộ trong công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc tồn 

đọng, kéo dài đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tác động tích cực đến tình hình 

và kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định và bảo 

đảm an ninh, trật tự xã hội. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực 
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tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết 

vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp đất đai. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của một số Sở còn chậm 

hoặc kế hoạch chưa đáp ứng về nội dung so với yêu cầu. 

- Việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra còn chậm so với thời gian ghi 

trong kế hoạch đã được phê duyệt; việc ban hành kết luận thanh tra còn chậm, 

chưa đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Việc chồng chéo về đối tượng thanh tra giữa Bộ và địa phương vẫn xẩy 

ra dẫn đến kế hoạch thanh tra của Bộ phải điều chỉnh giảm số cuộc so với kế 

hoạch ban đầu. 

- Một số hành vi vi phạm pháp luật vẫn tồn tại trong thời gian dài mà chưa 

được xử lý triệt để trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nhất là lĩnh vực 

môi trường khi có 39% số lượng đối tượng vi phạm thuộc lĩnh vực này. 

- Công tác chấp hành nộp báo cáo của một số Sở còn chậm, báo cáo không 

đầy đủ nội dung theo yêu cầu. 

Trên đây là kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo về tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố phục vụ giao ban vùng./. 

 
Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo); 

- Văn phòng Bộ (để tổng hợp); 

- Vụ Pháp chế (để tổng hợp); 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để Tổng hợp;  

- Lưu: TTr. 

CHÁNH THANH TRA 
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