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Kính gửi: Văn phòng Bộ 

 
PHẦN THỨ NHẤT 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm  
 

Thực hiện Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số 

1251/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng về việc điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Quyết định số 24/QĐ-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2019 của  Chánh Thanh tra về 

việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Thanh tra Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; Thanh tra Bộ đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết 

quả như sau: 

I. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

Triển khai thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổ chức 03 cuộc giám 

sát hoạt động Đoàn thanh tra; ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 05 tổ chức có vi phạm với các hình thức: tước quyền sử dụng 02 

giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 06 tháng, xử phạt 04 tổ chức với 

số tiền là: 1 tỷ 275 triệu đồng, cụ thể: 

1. Thanh tra hành chính: Thực hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra gồm: 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, 

cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước1; thanh tra việc thực hiện các đề tài khoa học 

công nghệ và dự án chuyên môn2; thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản3; kiểm tra, 

xác minh nội dung Đơn kiến nghị, phản ánh4.  

                                           
1 Tại: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước 
2 Tại: Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Khí tượng Thủy văn  
3 Tại: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia và Đài Khí tương Thủy văn khu vực Đông bắc; 
4 Tại: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. 
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2. Thanh tra đột xuất: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và 

môi trường5; kết quả thanh tra, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 05 tổ chức có vi phạm với các hình thức: tước quyền sử dụng 02 

giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 06 tháng, xử phạt 04 tổ chức với 

số tiền là: 1 tỷ 275 triệu đồng. 

3. Thanh tra kết hợp: Thực hiện 03 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật 

về đất đai, môi trường tài nguyên nước đối với các tổ chức sử dụng đất để thực hiện 

dự án đầu tư6. 

4. Thanh tra chuyên đề: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về khí tượng thủy văn đối với các trạm thủy văn chuyên dùng tại tỉnh Lâm Đồng. 

5. Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra: Thực hiện 05 cuộc kiểm 

tra việc thực hiện đối với 09 kết luận thanh tra của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường7. 

5. Giám sát hoạt động đoàn thanh tra: Thực hiện giám sát hoạt động của 

03 Đoàn thanh tra. 

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

1. Công tác tiếp công dân 

Trong 09 tháng đầu năm 2019, Bộ đã tiếp 259 lượt với 557 người, trong đó 

có 36 lượt đoàn đông người (313 người), Lãnh đạo Bộ đã tiếp 43 lượt với 61 

người, trong đó có 5 đoàn đông người (với 21 người). 

Trong kỳ, các trường hợp đông người gồm: 01 trường hợp cũ, nhiều năm 

đến Bộ (khiếu nại của một số hộ dân thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội); một số vụ việc đông người mới phát sinh, như: Một số 

công dân thôn Bình Long, An Lại, Lương Xá, Đông Giao, xã Lương Điền, huyện 

Cẩm Giàng; ông Phùng văn Lý và một số công dân thuộc UBND thị trấn Tứ 

Trung; ông Lê Hồng Ty và một số hộ dân phường Hà Huy Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; ông Đỗ Quang Tinh và các hộ thị trấn Rạng Đông, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; ông Cao Hà chánh và một số hộ dân phường 6, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Ngọc Sơn và một số hộ dân thôn 

Chợ, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; ông Bế Văn Xuyên và 

một số công dân trú tại xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang… 

Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu 

hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số 

                                           
5 Tại: Công ty xi măng Phúc Sơn và các tổ chức hoạt động khoáng sản tại khu vực khai thác đá núi Trại Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;  
6 Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Cà Mau, Kon Tum.   
7 Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk và Ninh Thuận. 
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trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.  

Công tác tiếp công dân được Phòng thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân 

đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của 

pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem 

xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, Phòng vẫn tiếp, nghe 

công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử 

lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết. 

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

a) Trong 09 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

đất đai nhận được là 2.543 lượt đơn (trong đó Phòng Thanh tra Hành chính nhận 

11 đơn), trong đó có 82 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 40 đơn thuộc lĩnh vực 

khoáng sản và 2.410 đơn và đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 94,76%). 

b) Phân loại đơn: Trong 2.543 lượt đơn có 1.237 đơn không đủ điều kiện 

xử lý (chiếm 48,64) và 1.306 đơn thư đủ điều kiện xử lý phân loại như sau: 

- Tranh chấp đất đai: 64 đơn, chiếm 4,90%; 

- Khiếu nại liên quan đến đất đai: 977 đơn, chiếm 74,81%; 

-  Đòi lại đất cũ: 37 đơn, chiếm 2,83%; 

- Tố cáo: 219 đơn, chiếm 16,77%; 

- Đơn nội bộ: 09 đơn, chiếm 0,69%. 

* Về kết quả xử lý: Trong 1.306 đơn thư phải xử lý tương đương với 1.306 

vụ việc có: 07 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 35 vụ việc thuộc thẩm quyền và 

trách nhiệm giải quyết của Bộ; 04 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng 

và 35 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương; 1.225 vụ việc 

(93,79%) thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. 

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

- Số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao Bộ giải quyết là 20 vụ việc (trong 

đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang), Bộ đã thành 

lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 20/20 vụ việc. Đến nay, Bộ đã báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ 09 vụ việc, trong đó: 03 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu 

nại có đúng, có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng; 

 - Số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ giải quyết là 51 vụ việc 

(trong đó có 16 vụ việc năm 2018 chuyển sang), Bộ đã thành lập Đoàn công tác 

thẩm tra, xác minh 40/51 vụ việc, đến nay đã có quyết định giải quyết 13 vụ việc, 
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trong đó: 02 vụ việc khiếu nại đúng; 09 vụ việc khiếu nại sai và 02 vụ việc đình chỉ 

giải quyết do công dân rút đơn khiếu nại. Đối với 09 đơn nội bộ, Phòng Thanh tra 

Hành chính đã trả lời 01 đơn, phúc đáp 02 đơn, kiểm tra 01 đơn và chuyển 05 đơn. 

4. Việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức 

tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của 

Thanh tra Chính phủ 

Trong 09 tháng đầu năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Thanh tra Chính phủ, Bộ 

Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh rà soát lại khiếu nại của các hộ dân tại 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc thu hồi đất để mở rộng Quốc 

lộ 1A; phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng rà soát lại khiếu nại 

của Hợp tác xã nông nghiệp Đằng Giang, thành phố Hải Phòng; 

Bên cạnh đó, Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa 02 vụ 

việc (bà Trần Thị Doanh, tỉnh Bình Phước và bà Nguyễn Thị Bình và một số hộ 

dân tỉnh Đắk Lắk) vào danh sách rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài theo Kế 

hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ; 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các vụ việc đã có quyết 

định giải quyết có hiệu lực thi hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đã có văn 

bản đề nghị địa phương xem xét lại 01 vụ việc tại tỉnh Đồng Tháp, 02 vụ việc tại tỉnh 

Bình Phước, 01 vụ việc tại tỉnh Kiên Giang và 01 vụ việc tại tỉnh Thanh Hóa. 

5. Xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng 

Trong 09 tháng, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 85 

thông tin, trong đó hướng dẫn trực tiếp 71 nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, 

hỏi đáp chính sách pháp luật, còn lại 14 thông tin phản ánh rõ nội dung và có địa 

chỉ xử lý. Thanh tra Bộ đã có 14 văn bản chuyển đến địa phương xử lý.  

Đến nay, các địa phương đã có báo cáo 07 thông tin phản ánh, kiến nghị mà 

Bộ đã chuyển về (trong đó phản ánh đúng 04 thông tin và phản ánh không đúng là 

03 thông tin) và 07 thông tin đã quá hạn nhưng chưa được địa phương báo cáo. 

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng 

phí cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Quán triệt và thực hiện chương 

trình hành động của Bộ về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí;  

- Quán triệt đến cán bộ công chức người lao động các quy định về chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành tài 

nguyên và môi trường. 

2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và 
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nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức theo quy định. Thanh tra Bộ không sử dụng 

kinh phí mua quà tặng, thưởng, biếu các cơ quan, đơn vị cá nhân ngoài chế độ 

quy định;  

- Triển khai cho cán bộ công chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 

2018, 100% cán bộ công chức đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2018 và 

thực hiện công khai theo đúng quy định; 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng phần mềm công nghệ 

thông tin trong quản lý hồ sơ công việc. 

IV. CÔNG TÁC KHÁC 

1. Tổ chức nắm tình hình tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tổ chức làm việc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; tiếp 

dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Thanh Hóa. 

2. Công tác tổ chức, cán bộ 

- Lãnh đạo luôn quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán 

bộ; tăng cường năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 

nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

- Duy trì giao ban Lãnh đạo hàng tuần và giao ban với các Phòng hàng 

tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, trong tháng và triển khai 

kế hoạch công tác, đảm bảo nhiệm vụ Bộ giao;  

- Tập trung chỉnh đốn, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, 

tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối, giờ giấc làm việc; 

- Áp dụng hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức trong đơn vị; 

- Tham mưu Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai công tác thanh 

tra, kiểm tra năm 2019 cho 63 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực 

thuộc Bộ.  

3. Công tác cải cách hành chính 

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001:2015 

trong hoạt động quản lý nhà nước tại Thanh tra Bộ;  

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn triển khai áp dụng hệ thống phần mềm 

quản lý hồ sơ công việc và sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử của Bộ 

trong xử lý công việc.  

4. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

của Thanh tra tài nguyên và môi trường. 

5. Công tác phối hợp 

- Phúc đáp văn bản trả lời, trao đổi với các địa phương trong giải quyết và xử 
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lý các vụ việc còn vướng mắc; 

- Tham gia góp ý vào các báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ. 

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Ưu điểm 

- Thanh tra Bộ luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch chi 

tiết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra;   

- Triển khai đầy đủ các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê 

duyệt; các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu; thực hiện giám sát 

hoạt động Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường 

theo quy định; 

- Công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được 

quan tâm; đã tham mưu, chuẩn bị cho Lãnh đạo Bộ định kỳ và đột xuất tiếp công 

dân theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, vụ 

việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ đã được tập trung kiểm tra, giải 

quyết đảm bảo khách quan đúng pháp luật; 

- Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và duy trì 

thường xuyên. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện, nhất là việc 

kê khai tài sản, thu nhập, cải cách thủ tục hành chính; 

- Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn, chú trọng việc bồi 

dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Tập trung chỉnh đốn đạo 

đức tác phong, giờ giấc làm việc của cán bộ công chức. Quan tâm đảm bảo chế 

độ, quyền lợi của cán bộ, công chức trong việc học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

nâng lương, chế độ thai sản, nghỉ phép.  

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Công tác chuẩn bị triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra còn kéo dài, 

phân bố thời gian triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa phù hợp với 

nhiệm vụ chung của đơn vị; việc ban hành kết luận thanh tra còn chậm (ban 

hành 01 kết luận thanh tra trên 06 cuộc thanh tra đã hoàn thành); 

- Hạn chế trong nắm bắt, xử lý thông tin về hoạt động tài nguyên và môi 

trường để đề xuất, bố trí các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất (số cuộc thanh 

tra, kiểm tra đột xuất đạt 13,33% số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện) ; 

- Tình trạng công dân gửi đơn khiếu nại vượt cấp lên các cơ quan Trung 

ương tăng cao (có 94,45% số lượng các vụ việc thuộc thẩm quyền địa phương giải 

quyết nhưng công dân vẫn gửi đơn đến Bộ), trong đó nguyên nhân chính là do địa 

phương chậm giải quyết khiếu nại nên công dân bức xúc; 

- Nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao đã được 
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Bộ cử Đoàn thẩm tra, xác minh nhưng chậm ban hành văn bản giải quyết; 

 - Việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 chưa được triệt để; 

- Các Phòng chuyên môn trực thuộc còn thiếu chủ động phối hợp với 

Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung (nhất là trong việc phối hợp 

xây dựng các văn bản cần có sự tham gia của các Phòng chuyên môn);  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống hồ sơ công việc để xử lý 

văn bản, giải quyết công việc còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân của các tồn tại 

 - Bố trí thời gian, con người để thực hiện công tác khảo sát địa bàn và đối 

tượng thanh tra, báo cáo Bộ trưởng trước khi ban hành Quyết định thanh tra; 

 - Số vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và Thử tướng Chính 

phủ giao tăng nhiều hơn so với nhiệm vụ các năm; 

  - Một số địa phương chậm tổ chức thực hiện các văn bản có hiệu lực mặc 

dù những vụ việc này đã được Bộ phối hợp với địa phương, rà soát, thống nhất 

biện pháp giải quyết; 

 - Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu chia sẻ thông tin giữa cơ quan Trung 

ương với địa phương trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nên vẫn còn tình trạng 

chuyển đơn, hướng dẫn lòng vòng; 

 - Nhận thức và ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế, nhiều trường 

hợp bị kích động, xúi giục người khiếu nại, tố cáo để gây áp lực cho cơ quan 

Trung ương. 

 

 

PHẦN THỨ HAI 

Kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2019  

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã 

được Bộ trưởng phê duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng. Gắn thanh tra theo kế 

hoạch với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;  

- Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng thời gian quy định; 

ban hành Kết luận chính xác, khách quan; kiến nghị phù hợp có tính khả thi cao; 

chú trọng phát hiện tham nhũng qua thanh tra; 

- Tăng cường giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra, đảm bảo các cuộc 

thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra. 
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2. Công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

- Thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tiếp nhận, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, có hiệu quả;  

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và 

các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng. Tiếp tục kiểm tra, rà 

soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 

2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ. 

3. Công tác khác 

- Thực hiện nắm tình hình công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, tiếp nhận 

đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An; 

- Phối hợp, thống nhất với các đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu trình Bộ 

điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2019 theo quy định; 

- Tham mưu Bộ trưởng ban hành định hướng công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường.   

- Triển khai xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2020 của Bộ; 

- Chuẩn bị cho tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Trên đây là kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng 

đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và 

Môi trường./. 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

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

- Vụ Pháp chế, Kế hoạch-Tài chính;  

- Lưu: TTr. 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Lê Quốc Trung 

 
 


