
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

             Số:          /QĐ-STN&MT                  Hà Nam, ngày        tháng 02 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 

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

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016, Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ văn bản số 265/UBND-NC ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam 

v/v phê duyệt chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 

(theo phụ lục gửi kèm) 

 Điều 2. Giao Chánh thanh tra chủ trì cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các sở, ngành: Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm XH, Sở Y tế, 

sở Công Thương, sở LĐTB&XH, sở GTVT (Phối hợp);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- T.tâm CNTTTNMT (để công khai lên cổng TTĐT); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hảo 
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