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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm tra năm 2022  

của Tổng cục Quản lý đất đai 

 

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

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 thánh 02 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 

hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Thủ 

tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Văn bản số 52/BTNMT-TTr ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận Kế hoạch kiểm tra năm 2022 của các đơn vị trực 

thuộc Bộ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch chi tiết kiểm tra năm 2022 của Tổng cục Quản lý 

đất đai (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2: 

1. Giao Thủ trưởng các đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch, rà soát lồng 

ghép các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã phê duyệt, tránh chồng chéo giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra trên địa bàn 01 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; tổng hợp kết quả kiểm tra của đơn vị gửi về Cục Kiểm 

soát quản lý và sử dụng đất đai để theo dõi, tổng hợp; căn cứ tình hình triển khai thực tế 

để đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 

2. Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch kiểm tra của các đơn vị trong Tổng cục và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục 

Quản lý đất đai. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng 

đất đai và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo); 
- TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo); 
- Thanh tra Bộ TN&MT; 
- UBND các tỉnh, thành phố được kiểm tra (để p/h thực hiện); 
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố được kiểm tra (để thực hiện); 
- Lưu: VT, VP(TH), CKSQLSDĐ (VP, PTTr2), HS 

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đào Trung Chính 
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