
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2020 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Văn bản số                   /BTNMT-TTr ngày         tháng           năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

STT Nội dung Lý do Ghi chú 

I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH       

1 Tổng cục Quản lý đất đai       

1.1 
Kiểm tra việc thi hành Luật đất đai năm 2013 tại Hà Nội,Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum và Ninh Thuận 

- Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chịu 

ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19. 

- Ninh Thuận Thanh tra Chính phủ đã thanh 

tra và đang hoàn thiện kết luận thanh tra trong 

đó có nội dung về đất đai. 

- Các tỉnh còn lại điều chỉnh giảm để phù 

hợp với thực tế thực hiện. 

  

1.2 
Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất các dự án sân Golf tại Hà Nội, 

Hải Phòng, Hòa Bình 

- Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp dịch 

bệnh Covid-19. 

- Hòa Bình: địa phương đề xuất không 

kiểm tra do Thanh tra Chính phủ đã thanh tra 

cuối năm 2019 và đến tháng 4 năm 2020 chưa 

ban hành kết luận. 

- Hải Phòng: điều chỉnh giảm để phù hợp 

với thực tế thực hiện. 

 

1.3 

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của dự án, công trình không 

triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại Quảng Bình và 

Thái Nguyên 

Các địa phương đề xuất điều chỉnh giảm do ảnh 

hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19 

 
 

1.4 
Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 

Cà Mau 

Địa phương đề xuất điều chỉnh giảm do ảnh 

hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19  

2 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
  

  
  

 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của  pháp luật về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo tại tỉnh Quảng Ngãi 

Tập trung cho các nhiệm vụ đột xuất và phù 

hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 
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STT Nội dung Lý do Ghi chú 

3 Cục Biến đổi khí hậu 
  

  
  

  

Kiểm tra theo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH, tăng 

trưởng xanh tại: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, 

Nam Định, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa 

Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon 

Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, 

Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 

Mau, ĐH Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ 

Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và theo 

đề xuất của địa phương 

Tổ chức làm việc với các 

địa phương và đơn vị có liên 

quan tại Bộ 

4 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam  
  

 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và 

bản đồ tại Hòa Bình, Ninh Thuận 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và theo 

đề xuất của địa phương  

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 
  

  
  

1 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 
  

 

Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, thực 

hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, thực hiện 

công tác quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT, bảo đảm an 

toàn, an ninh và bảo mật thông tin, Công tác quản lý, tổ chức lưu 

trữ và cung cấp thông tin, tư liệu, Công tác quản lý các nhiệm vụ, 

dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tính hiệu quả của các nhiệm 

vụ, dự án ứng dụng CNTT tại: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bắc Ninh; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
 

2 Vụ Pháp chế 
  

  
  

2.1 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại: Đắk Nông, 

Bình Thuận, Hà Giang 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  
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STT Nội dung Lý do Ghi chú 

2.2 

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường tại: Tuyên Quang, Quảng Trị 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  

 

  

2.3 
Kiểm tra công tác pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường  tại: các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ  

3 Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền 
  

 

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen 

thưởng; các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng tại 07 Sở Tài nguyên và Môi trường: Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  
 

 

 

B. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2020 

STT Nội dung đã được phê duyệt Nội dung điều chỉnh Ghi chú 

 I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH       

 1 Cục Biến đổi khí hậu 
  

 

Công tác kiểm tra theo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH, 

tăng trưởng xanh tại Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa 

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II sang Quý 

III  

2 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam        

 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và 

bản đồ tại Quảng Nam và Bình Thuận 

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II sang Quý 

III 
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STT Nội dung đã được phê duyệt Nội dung điều chỉnh Ghi chú 

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 
  

1 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 
  

 

Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện 

công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, thực hiện công 

tác quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT, bảo đảm an toàn, an 

ninh và bảo mật thông tin, Công tác quản lý, tổ chức lưu trữ và cung 

cấp thông tin, tư liệu, Công tác quản lý các nhiệm vụ, dự án ứng 

dụng công nghệ thông tin, tính hiệu quả của các nhiệm vụ, dự án 

ứng dụng CNTT tại Văn phòng Bộ, Tổng cục Khí tượng thủy văn, 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II sang Quý 

III  

2 Vụ Kế hoạch - Tài chính 
  

2.1 

Kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường (ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương) tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: Hà Giang, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây 

Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ 

Điều chỉnh thời gian thực hiện thành năm 2020 
 

2.2 
Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN 

tại: các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Điều chỉnh thời gian thực hiện thành năm 2020 

 

2.3 

Kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư tại: địa điểm đầu tư dự án 

nằm trong Kế hoạch đầu tư công năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
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C. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA BỔ SUNG TRONG NĂM 2020 

STT Nội dung Địa điểm Thời gian Ghi chú 

I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH       

1 Tổng cục Môi trường 
   

 
Kiểm tra công tác thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và 

bảo vệ môi trường tại các khu bảo tồn thiên nhiên 

Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon 

Tum, Quảng Nam, Đồng Tháp, Đồng 

Nai, Tây Ninh, Kiên Giang, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Cà Mau 

Quý II-IV 

Nhằm đánh giá tổng thể 

về việc thực thi pháp 

luật về đa dạng sinh học 

và bảo vệ môi trường tại 

các khu bảo tồn thiên 

nhiên 

2 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 
   

 
Kiểm tra đột xuất về việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về đo đạc và bản đồ  
Quý II-IV 

Tăng cường công tác 

kiểm tra đột xuất theo 

chỉ đạo của Bộ trưởng 

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN       

 Vụ Pháp chế       

 
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Điện Biên, Sơn La  và  

Thái Nguyên 
Quý IV 

Thay thế địa điểm kiểm 

tra cho phù hợp với tình 

hình thực tế 
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