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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về hoạt động khoáng sản và các quy định khác có liên quan đối với các tổ 

chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010; 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;  

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; 

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về hoạt động khoáng sản và các quy định khác có liên quan đối với các tổ 

chức khai thác khoáng sản trên địa huyện bàn tỉnh (có danh sách kèm theo), gồm 

các ông (bà) có tên sau đây: 

- Ông Lê Nam Sơn, Chánh thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường: Trưởng 

đoàn; 

- Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và 

Môi trường: Phó đoàn; 

- Ông Phan Công Quyền, Thanh tra viên, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thư 

ký; 

- Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chuyên viên phòng KT&VLXD, Sở Xây dựng: 

Thành viên; 

- Ông Uông Tiến Dũng, Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công 

thương: Thành viên; 

- Ông Trịnh Hồng Phú, Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công 

thương: Thành viên; 

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự 

toán, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh: Thành viên. 

UBND huyện Can Lộc, UBND huyện Cẩm Xuyên có trách nhiệm cử cán bộ 



tham gia, phối hợp kiểm tra cùng Đoàn. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

hoạt động khoáng sản và các quy định khác có liên quan đối với các tổ chức khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo; Công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra; thông báo thời gian làm việc, đề cương báo cáo đối với các tổ chức được kiểm 

tra; Tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật,.báo cáo kết quả kiểm tra, tham 

mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kết luận và tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. 

- Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức triển khai, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng Thành viên. Trưởng đoàn và các Thành viên có nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của pháp luật.  

- Thời gian kiểm tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định (không tính 

ngày nghỉ theo chế độ quy định).  

Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Giao Kế toán Sở tính toán, cấp kinh phí theo quy định hiện hành để 

đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn thanh kiểm tra.  

Các Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng 

văn bản, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp, giải trình các vấn đề 

liên quan và trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ 

tịch UBND các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên; các ông (bà) có tên tại Điều 1; 

Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh 

- HĐND tỉnh        (để báo cáo);    

- UBND huyện Can Lộc; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- Lưu: VT, HSTT. 

- Gửi: VB giấy và điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
  Hồ Huy Thành          
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