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V/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 

2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                

Hà Nội, ngày       tháng      năm    

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ 

 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ về Kế hoạch kiểm tra năm 2022, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo các nội dung tại Biểu 01 (kiểm tra chuyên ngành 

và kiểm tra hành chính) và Biểu 02 (kiểm tra thường xuyên) đính kèm.  

2. Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, lồng ghép các nội 

dung thanh tra, kiểm tra (các nội dung thanh tra đã được Bộ trưởng phê duyệt 

tại Quyết định số 2507/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2021) của đơn vị 

mình để tránh chồng chéo giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra trên địa bàn 01 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; phê duyệt và thực hiện kế hoạch kiểm tra theo 

các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra. 

3. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện công tác kiểm tra cho phù hợp. 

4. Giao cho Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kiểm tra 

của các đơn vị trực thuộc Bộ và tổng hợp đề xuất tiến hành thanh tra của các đơn vị 

trực thuộc Bộ để báo cáo Bộ trưởng ra quyết định điều chỉnh cho phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Các Thứ trưởng; 
- Thanh tra Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, 

Quốc phòng; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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