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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản 

 trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

 Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

 Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các tác động đến môi trường do  

hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản. UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn 

huyện năm 2021 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

theo đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân trong việc tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Phát hiện ngăn ngừa, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, 

khai thác tài nguyên tự nhiên. Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý những tồn tại hạn 

chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường trên địa bàn.  

2. Yêu cầu 

Việc kiểm tra phải tuân theo các quy định của pháp luật; đảm bảo tính chính 

xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
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bình thường của các đối tượng được kiểm tra. Thực hiện đầy đủ nội dung theo kế 

hoạch đã đề ra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng 

Các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện thuộc đối 

tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi 

trườngtrên địa bàn huyện: các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xăng dầu, chăn  

nuôi, khai thác chế biến khoáng sản, chế biến lâm sản, dịch vụ buôn bán khí hóa lỏng 

(gas), sửa chữa ô tô, xe máy, khai thác nước, các dự án đang triển khai xây dựng trên 

địa bàn huyện. 

2. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, dịch vụ gồm: 

- Kiểm tra các hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật theo Luật Bảo vệ môi 

trường như: việc thực hiện các nội dung trong Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc 

quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình vận hành các công trình xử lý chất thải, kết quả 

xử lý và áp dụng các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường (nếu có), các 

biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường… 

- Chất thải nguy hại: hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý; sổ theo dõi của chủ 

nguồn thải nguy hại… 

- Việc thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường. Phí nước thải công nghiệp trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (nếu có), quyết 

định hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

a) Thời gian 

- Việc kiểm tra được hoàn thành trong quý IV năm 2021. 

- Có lịch kiểm tra thông báo thời gian cụ thể đến từng đơn vị được kiểm tra. 
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- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tiến hành rà soát, tổng hợp các cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải 

kiểm tra để thực hiện kiểm tra. 

b) Địa điểm 

Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, các điểm mỏ... của các đơn vị được kiểm tra. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm các đơn vị liên quan lĩnh vực môi 

trường, tài nguyên nước và khoáng sản: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: cử 02 cán bộ, trong đó 01 đồng chí 

lãnh đạo và 01 đồng chí chuyên viên phụ trách lĩnh vực môi trường. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cử 01 cán bộ tham gia đoàn - Thành viên. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cử 01 cán bộ tham gia 

đoàn-Thành viên. 

- Công an huyện cử 01 cán bộ (được phân công phụ trách về lĩnh vực bảo vệ 

môi trường) - Thành viên. 

- Thanh tra huyện cử 01 cán bộ tham gia đoàn - Thành viên. 

- Hạt Kiểm lâm cử 01 cán bộ - Thành viên. 

- UBND các xã, thị trấn: khi kiểm tra đến địa bàn xã, thị trấn nào thì cử 01 công 

chức Địa chính - Xây dựng -Môi trường làm thành viên. 

Tùy từng lĩnh vực Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ động triệu tập 

thành phần đoàn kiểm tra đảm bảo công tác kiểm tra đạt hiệu quả. 

3. Kinh phí hoạt động: từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã được cấp 

cho Phòng Tài nguyên - Môi trường. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Chủ động rà soát, lập danh sách các cơ sở, dự án có tác động tới môi trường, 

nước và khoáng sản để đề xuất với Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra; phối hợp, tham 

gia với Đoàn Kiểm tra liên ngành khi tiến hành kiểm tra trên địa bàn theo lịch của 

Đoàn Kiểm tra. 

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

- Là cơ quan tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành 

về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện. 
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- Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn cụ thể hóa Kế hoạch 

này để tổ chức kiểm tra đạt kết quả; tham mưu tổ chức xử phạt theo quy định; thường 

xuyên báo cáo kết quả về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.   

6. Các Đơn vị thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành: cử cán bộ tham gia 

Đoàn Kiểm tra liên ngành về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng 

sản. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường khi được triệu tập đảm 

bảo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nhất. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước 

và khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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