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: 618 /QĐ-STNMT

Kon Tum, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh
vực tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp (đợt 1)
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của
Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016
của Uỷ ban nhân dân 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 228/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
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 tháng 11 năm 2020, số 996/TTr-P2 ngày
18 tháng 12 năm 2020 và số 1009/TTr-P3 ngày 23 tháng 12 năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ
trình số 34/TT-TTr ngày 06 tháng 7 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên
và môi trường đối với các doanh nghiệp (đợt 1).
Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết
định thanh tra;
Thời kỳ thành tra: Từ năm 2020 trở về trước.
Danh sách các đối tượng thanh tra có phụ lục kèm theo
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Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm có các ông có tên sau đây:
1. Ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Trưởng đoàn;
2. Ông Trần Ngọc Nghĩa, Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi
trường - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi
trường - Thành viên;
4. Ông Phan Thanh Đào, Thanh tra viên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành viên kiêm Thư ký.
Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:
- Lập Kế hoạch tiến hành thanh tra đối với các doanh nghiệp theo nội
dung thanh tra tại Điều 1 Quyết định này. Giao Trưởng đoàn xây dựng, ban
hành và triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật.
- Kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét kết luận và kiến nghị hình thức xử
lý đối với các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn và thành viên có nhiệm vụ và
quyền hạn được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định pháp
luật; được quyền kiểm tra, xác minh, làm rõ số liệu trước và sau thời điểm thanh
tra nếu có liên quan đến nội dung thanh tra.
- Trưởng đoàn thanh tra sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Tài nguyên và
Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Việc giám sát và chỉ đạo Đoàn thanh tra do người ra quyết định thanh tra
thực hiện.
- Đoàn thanh tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các ông có tên tại Điều 2; các doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Thanh tra tỉnh (biết);
- GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- TT.CNTT TN&MT (đăng tin);
- Như Điều 4 (t/hiện);
- Lưu: VT, HSTT, TTrPTĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lộc

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH TRA
STT
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Đối tượng thanh tra

Tên dự án hoặc địa chỉ nơi thanh tra

Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.
Công ty TNHH Kon Plong Agri Hạng mục Sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Tiểu khu
Tourism (KPA)
482, thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông.
Công ty TNHH cây ăn quả
Dự án Trồng cây ăn quả chất lượng cao tiêu chuẩn VietGap tại Tiểu khu
Nguyễn Hạnh Măng Đen
486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông.
Công ty TNHH MTV Tú Phương Dự án Đầu tư trồng rau, quả xứ lạnh và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao tại
Măng Đen
Tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông.

Trong đó lĩnh vực
thanh tra chuyên đề
Đất đai
Đất đai
Đất đai
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Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Phương án nạo vét lòng hồ Thuỷ điện Đăk Psi 5 thuộc Dự án Thuỷ điện
Lai
Đăk Psi 5, xã Đăk Psi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Môi trường

5

Hộ kinh doanh Hồ Xuân Lâm

Dự án Trang trại nuôi heo, thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.

Môi trường

6

Hộ kinh doanh Phạm Văn Bừng

Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường điểm
mỏ số 7 thuộc thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.

Môi trường

7

Công ty Cổ phần Đầu tư thuỷ điện
Dự án Thuỷ điện Đăk Piu 2, huyện Ngọc Hồi.
Đăk Piu 2

8

9
10

Môi trường

Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường với
Công ty TNHH Hưng Long
phương pháp khai thác lộ thiên bằng bơm hút tại sông Pô Kô thuộc thôn
Khoáng sản
Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.
Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại
Công ty TNHH MTV Long Thịnh
sông Pô Kô thuộc thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và thôn
Khoáng sản
Lộc
Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Thuỷ điện Đăk Psi 3, Đăk Psi 4 xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon
Tài nguyên nước
triển thuỷ điện Đăk Psi
Tum.

Danh sách này có: 08 doanh nghiệp và 02 hộ kinh doanh.
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