UBND TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 995

/QĐ-STNMT

Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07/4/2009 của Chính phủ về
tổ chức, hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh
tra, kế hoạch thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Thực hiện Văn bản số 4494/UBND-NNTN ngày 03/12/2020 của UBND
tỉnh v/v xử lý kết quả kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị
chồng lấn, trùng lắp;
Theo hướng dẫn, sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra tỉnh
tại các Văn bản số 900/TTr-P2 ngày 19/11/2020, số 996/TTr-P2 ngày
18/12/2020 và số 1009/TTr-P3 ngày 23/12/2020;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kế
hoạch số 118/KH-TTr ngày 22/12/2020 về thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài
nguyên và môi trường năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và
môi trường năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo phụ lục kèm theo.

2
Điều 2. Giao cho Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức,
triển khai kế hoạch thanh tra:
- Công khai cho đối tượng thanh tra biết; tổ chức triển khai thực hiện kế
hoạch theo đúng quy định pháp luật;
- Căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà
nước để đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp;
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường và cơ quan quản lý liên quan theo quy định pháp luật.
Điều 3. Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; trưởng các
phòng, đơn vị trực thuộc Sở; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Thanh tra Bộ TN&MT (b/cáo);
- Thanh tra tỉnh (p/hợp);
- GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT, TTrLTTN .

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lộc

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2021
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Đơn vị
triển khai

Ghi chú

A. THANH TRA HÀNH CHÍNH:
I. Thanh tra hành chính gắn trách nhiệm của người đứng đầu:
1

Thanh tra trách nhiệm trong công tác phòng
Trung tâm Phát triển quỹ
30 ngày làm Từ năm 2020
chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ
đất
việc
trở về trước
được giao

Quý IV Thanh tra Sở

Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 30 ngày làm Từ năm 2020
được giao
việc
trở về trước

Quý IV Thanh tra Sở

2 Chi cục Quản lý đất đai

Kế hoạch năm
2020 chuyển sang

II. Thanh tra hành chính kết hợp thanh tra chuyên ngành tại các địa phương:
1

4

UBND huyện Ngọc Hồi

UBND huyện Đăk Glei

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về các
30 ngày làm Từ năm 2020
lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng
việc
trở về trước
sản, tài nguyên nước
Thanh tra dấu hiệu vi phạm trong việc cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị
chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang 30 ngày làm Từ năm 2020
quản lý, sử dụng đất tại địa bàn huyện Đăk
việc
trở về trước
Glei; trên cơ sở đó thanh tra các địa bàn
huyện có liên quan

Quý III Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

Văn bản số
4494/UBNDNNTN ngày
03/12/2020

Quý III Thanh tra Sở

Phối hợp với
BHXH tỉnh

Quý I

B. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH:
I. Nhóm thanh tra chuyên đề về đất đai:
1 Công ty TNHH Biophap

Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch
30 ngày làm Từ năm 2020
theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tại Thôn 2,
việc
trở về trước
xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

4
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Đơn vị
triển khai

Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công
nghệ cao và du lịch sinh thái. Hạng mục Sản
Công ty TNHH Kon Plong
30 ngày làm Từ năm 2020
2
xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
Agri - Tourism (KPA)
việc
trở về trước
tại Tiểu khu 482, thôn Kon Tu Rằng, xã
Măng Cành, huyện Kon Plông

Quý III Thanh tra Sở

Dự án đầu tư chế biến cà phê Robusta và cà
Công ty TNHH MTV cà phê Arabica xứ lạnh tại Cụm công nghiệp 30 ngày làm Từ năm 2020
3
phê Nguyễn Huy Hùng
Đăk Mar, thôn Kon Gung, xã Đăk Mar,
việc
trở về trước
huyện Đăk Hà

Quý III Thanh tra Sở

Dự án Trồng cây ăn quả chất lượng cao tiêu
Công ty TNHH cây ăn quả
30 ngày làm Từ năm 2020
chuẩn VietGap tại Tiểu khu 486, thôn Măng
Nguyễn Hạnh Măng Đen
việc
trở về trước
Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

Quý III Thanh tra Sở

Dự án Đầu tư trồng rau, quả xứ lạnh và cây
Công ty TNHH MTV Tú ăn trái có giá trị kinh tế cao tại Tiểu khu 30 ngày làm Từ năm 2020
5
Phương Măng Đen
486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện
việc
trở về trước
Kon Plông

Quý III Thanh tra Sở

4

Ghi chú

Phối hợp với Sở
NN&PTNT

II. Nhóm thanh tra chuyên đề về bảo vệ môi trường:
1

Công ty TNHH tinh bột Nhà máy chế biến tinh bột sắn; thôn Kon 30 ngày làm Từ năm 2020
sắn Tây Nguyên - Đăk Hà Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
việc
trở về trước

Phương án nạo vét lòng hồ Thủy điện Đăk
Công ty Cổ phần Đức Psi 5 thuộc Dự án Thủy điện Đăk Psi 5, xã 30 ngày làm Từ năm 2020
2
Thành - Gia Lai
Đăk Pxi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà,
v iệc
trở về trước
tỉnh Kon Tum
Ban Quản lý dự án Đầu tư
30 ngày làm Từ năm 2020
3 xây dựng công trình NN Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
việc
trở về trước
và phát triển nông thôn

Quý II

Thanh tra Sở

Quý II

Thanh tra Sở

Quý II

Thanh tra Sở

Phối hợp với Sở
Công Thương

5
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Đơn vị
triển khai

Ghi chú
Phối hợp với Sở
Công Thương

4

Phương án nạo vét lòng hồ thủy điện Đăk
Công ty Cổ phần Thủy
30 ngày làm Từ năm 2020
Rơ Sa, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh
điện Đăk Rơ Sa
việc
trở về trước
Kon Tum

Quý II

Thanh tra Sở

5

Hộ kinh doanh Hồ Xuân Dự án Trang trại nuôi heo, thôn Đăk Vang, 30 ngày làm Từ năm 2020
Lâm
xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi
việc
trở về trước

Quý II

Thanh tra Sở

Công ty Cổ phần Địa ốc
Dự án khai thác đá thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện 30 ngày làm Từ năm 2020
6 Thương mại và Xây dựng
Ngọc Hồi
việc
trở về trước
Thành Ngọc

Quý III Thanh tra Sở

Dự án đầu tư khai thác cát làm vật liệu xây
dưng thông thường Điểm mỏ 16, sông Pô
Công ty TNHH MTV Kô, ranh giới hành chính thôn Nông Nhầy 2, 30 ngày làm Từ năm 2020
7
Thành Phú Ngọc Hồi
xã Đăk Nông, thôn 6, thị trấn Plei Kần,
việc
trở về trước
huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk
Rơ Nga, huyện Đăk Tô

Quý III Thanh tra Sở

Dự án khai thác khoáng sản cát làm
Hộ kinh doanh Phạm Văn
30 ngày làm Từ năm 2020
8
VLXDTT điểm mỏ số 7 thuộc thôn Tê Pheo,
Bừng
việc
trở về trước
xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô

Quý III Thanh tra Sở

9

Công ty CP Thuỷ điện
30 ngày làm Từ năm 2020
Dự án thuỷ điện Đăk Re, huyện Kon Plông
Thiên Tân
việc
trở về trước

Quý IV Thanh tra Sở

10

Công ty CP Đầu tư thuỷ Dự án Thuỷ điện Đăk Piu 2, huyện Ngọc 30 ngày làm Từ năm 2020
điện Đăk Piu 2
Hồi
việc
trở về trước

Quý IV Thanh tra Sở

Phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư

6
Thứ
tự

11

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Công ty CP Thuỷ điệnDự án Thuỷ điện Thượng Kon Tum, huyện 30 ngày làm Từ năm 2020
Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Kon Plông
việc
trở về trước

Đơn vị
triển khai

Ghi chú

Quý IV Thanh tra Sở

III. Nhóm thanh tra chuyên đề về khoáng sản:
Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu
Tuấnxây dựng thông thường tại sông Đăk Tơ 30 ngày
Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tơ Kan,
việc
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Dự án Khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi
Công ty Cổ phần Xây lắp làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 30 ngày
điện Đức Bảo Kon Tum 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon
việc
Rẫy, tỉnh Kon Tum
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm
vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ 30 ngày
DNTN Toàn Tiến Đăk Tô
số 13, sông Đăk Tơ Kan, thôn Đăk Rao Lớn,
việc
thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu
xây dựng thông thường với phương pháp
Công ty TNHH Hưng
30 ngày
khai thác lộ thiên bằng bơm hút tại sông Pô
Long
việc
Kô thuộc thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong,
huyện Đăk Glei
Dự án khai thác khoáng sản cát và cuội,
sạn, sỏi làm VLXDTT với phương pháp
Công ty TNHH MTV
30 ngày
khai thác lộ thiên bằng bơm hút tại sông Pô
Lĩnh Vũ Ngọc Hồi
việc
Kô thuộc thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông và
Tiểu khu 154, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi

Công
1
Dũng

2

3

4

5

ty

TNHH

làm Từ năm 2020
trở về trước

Quý III Thanh tra Sở

Phối hợp với Sở
Xây dựng, Sở
Công Thương

làm Từ năm 2020
trở về trước

Quý III Thanh tra Sở

Phối hợp với Sở
LĐTB&XH

làm Từ năm 2020
trở về trước

Quý III Thanh tra Sở

Phối hợp với Sở
LĐTB&XH

làm Từ năm 2020
trở về trước

Quý III Thanh tra Sở

làm Từ năm 2020
trở về trước

Quý III Thanh tra Sở

Phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư

7
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Công ty Cổ phần Xây Các dự án khai thác khoáng sản; khai khác
30 ngày làm Từ năm 2020
6 dựng công trình Sôngsử dụng khoáng sản trong phạm vi công
việc
trở về trước
Hồng
trình trên địa bàn tỉnh
Dự án khai thác khoáng sản cát làm
Công ty TNHH MTV VLXDTT tại sông Pô Kô thuộc thôn Broong 30 ngày làm Từ năm 2020
7
Long Thịnh Lộc
Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và thôn
việc
trở về trước
Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi
Dự án khai thác khoáng sản đất sét tại khu
Công ty TNHH Phúc
30 ngày làm Từ năm 2020
8
vực có dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch
Thịnh Phát Kon Tum
việc
trở về trước
không nung và gạch Tuynel theo tiêu chuẩn

Đơn vị
triển khai

Ghi chú

Phối hợp với Sở
Xây dựng, BHXH
Quý III Thanh tra Sở
tỉnh, Sở Công
Thương
Quý III Thanh tra Sở
Phối hợp với Sở
Quý III Thanh tra Sở Khoa học và Công
nghệ, Sở Xây dựng

IV. Nhóm thanh tra chuyên đề về tài nguyên nước:
Công ty Cổ phần ThủyT hủy điện Đăk Lô tại xã Ngọc Tem, huyện 30 ngày làm Từ năm 2020
điện Sông đà 3 - Đak Lô Kon Plông
việc
trở về trước

Quý IV Thanh tra Sở

Công ty Cổ phần Đầu tư
Thủy điện Đăk Psi 3, Đăk Psi 4 xã Đăk Hà, 30 ngày làm Từ năm 2020
2 và Phát triển thuỷ điện
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
việc
trở về trước
Đăk Psi

Quý IV Thanh tra Sở

Công ty Cổ phần Thủy Thủy điện Đăk Pru 1, xã Đăk Nhoong, 30 ngày làm Từ năm 2020
điện Đăk Glei
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
việc
trở về trước

Quý IV Thanh tra Sở

1

3

V. Nhóm thanh tra chuyên đề đo đạc và bản đồ:
1

Công ty cổ phần tư vấn Số 250 Trần Phú, phường Trường Chinh, 30 ngày làm Từ năm 2020
đầu tư START
thành phố Kon Tum
việc
trở về trước

Quý II

2

Công ty TNHH MTV
167 Ba Đình, thành phố Kon Tum
SK5

30 ngày làm Từ năm 2020
việc
trở về trước

Quý II

Phối hợp với Sở
Công Thương

Phối hợp với Sở
Công Thương

8
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

VI. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp khác để thực hiện các dự án điện năng lượng mặt trời
1

Công ty TNHH An Lạc
INC

Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ 7 ngày làm
cao, tại xã Hòa Bình
việc

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

2

Công ty TNHH Solar Kon Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ 7 ngày làm
Tum
cao, tại xã Hòa Bình
việc

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

3

Công ty TNHH MTV
Long Kiến

Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ 7 ngày làm
cao, tại xã Chư Hreng
việc

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

4

Công ty TNHH Năng
lượng Nhật Quang Minh

Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp công 7 ngày làm
nghệ cao tại xã Đăk Năng
việc

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

Công ty Cổ phần sản xuất
Tại thời điểm
Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp công 7 ngày làm
5 thương mại nông nghiệp
kiểm tra về
nghệ cao tại xã Đăk Năng
việc
Hữu Hạnh
trước

Quý III

6

Công ty TNHH Trường
Lộc Kon Tum

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

7

Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Tại thời điểm
Hộ kinh doanh Phạm Văn
7 ngày làm
(trồng cây đinh lăng, sâm dây, nấm) tại xã
kiểm tra về
Lộc
việc
Hà Mòn, huyện Đăk Hà
trước

Quý III

8

Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Huệ Lý

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

Dự án nông nghiệp tại xã Đăk Blà

7 ngày làm
việc

Dự án trang trại trồng trọt (trồng rau các 7 ngày làm
loại) tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà
việc

Đơn vị
triển khai

Ghi chú

9
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Dự án trang trại nông nghiệp hỗn hợp CLC
Tại thời điểm
Đăk Ang 1, tại xã Đăk Ang và dự án trang 7 ngày làm
kiểm tra về
trại nông nghiệp hỗn hợp CLC Đăk Kan 1,
việc
trước
xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi
Dự án trang trại nông nghiệp hỗn hợp CLC
Tại thời điểm
Đăk Ang 2, tại xã Đăk Ang và dự án trang 7 ngày làm
kiểm tra về
trại nông nghiệp hỗn hợp CLC Đăk Kan 2,
việc
trước
xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi
Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
Tại thời điểm
7 ngày làm
hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái, tại
kiểm tra về
việc
xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
trước

9

Công ty Cổ phần TTC
Tây Nguyên

10

Công ty Cổ phần Ngọc
Hồi HNT

11

Công ty CP năng lượng
Tây Nguyên Xanh

12

Công ty CP năng lượng
Hoa Tây Nguyên

Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
Tại thời điểm
7 ngày làm
hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái, tại
kiểm tra về
việc
xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
trước

Quý III

13

Công ty CP năng lượng
High Land

Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
Tại thời điểm
7 ngày làm
hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái, tại
kiểm tra về
việc
xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
trước

Quý III

Công ty TNHH năng
Tại thời điểm
Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc 7 ngày làm
14 lượng xanh Châu Nguyên
kiểm tra về
Tiền, tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
việc
Phát
trước

Quý III

Quý III

Quý III

Quý III

Công ty TNHH Khuê
Minh Phát

Dự án trang trại nông nghiệp xanh Khuê 7 ngày làm
Minh Phát, tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
việc

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

16 Công ty An Nam Phát

Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc 7 ngày làm
Hồi, tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
việc

Tại thời điểm
kiểm tra về
trước

Quý III

15

Đơn vị
triển khai

Ghi chú

10
Thứ
tự

Đối tượng
thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Thời
Thời hạn Phạm vi thanh
gian dự
thanh tra
tra
kiến

Công ty TNHH MTV
Tại thời điểm
Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc 7 ngày làm
17 Năng lượng xanh An Minh
kiểm tra về
Hồi, tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
việc
Phát
trước

Quý III

18

Công ty TNHH MTV
Ngọc Huy Ngọc Hồi

Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
Tại thời điểm
7 ngày làm
hợp năng lượng tái tạo, tại xã Đăk Dục,
kiểm tra về
việc
huyện Ngọc Hồi
trước

Quý III

19

Công ty TNHH Hoàng
Gia

Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
Tại thời điểm
7 ngày làm
hợp năng lượng tái tạo, tại xã Đăk Dục,
kiểm tra về
việc
huyện Ngọc Hồi
trước

Quý III

Công ty TNHH tư vấn
20 Đầu tư và Xây dựng
Thanh Hà

Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
Tại thời điểm
7 ngày làm
hợp năng lượng tái tạo, tại xã Đăk Dục,
kiểm tra về
việc
huyện Ngọc Hồi
trước

Quý III

VII. Kiểm tra thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra
Kiểm tra việc thực hiện
1
các kết luận thanh tra

7 ngày làm
Địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon việc đối với Từ năm 2020
Tum
01 địa
trở về trước
phương

Danh sách này có: 51 tổ chức và 04 HKD.

Quý IV

Đơn vị
triển khai

Ghi chú

