
  UBND HUYỆN CAO LỘC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 1826                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số:            /KH-ĐKT                                Cao Lộc, ngày       tháng 6 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

 đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng và hoạt động kinh doanh 

 
 

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

Căn cứ Luâṭ Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luâṭ Thanh tra số ngày 15/11/2010; 

 Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh 

doanh. 

 Đoàn kiểm tra thành lập theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 

27/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 

1826) xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh doanh trên 

địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luâṭ, phát hiện và xử lý kịp 

thời, nghiêm minh các sai phạm trong công tác chấp hành các quy điṇh về đất đai, 

bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh doanh, góp phần chấn chỉnh các 

hành vi vi phạm tại các đơn vị được kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phaṃ pháp luâṭ. 

 - Chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, 

bảo vê ̣môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh doanh, từ đó giúp các đơn vị khắc 

phục những hạn chế, đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp, tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về liñh vưc̣ tài nguyên môi trường, 

xây dựng và hoạt động kinh doanh của các đơn vị được kiểm tra nói riêng và của 

cộng đồng nói chung. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 

pháp luật quy định, đạt được mục đích kiểm tra. 
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 - Mọi hành vi vi phạm đều phải được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm 

minh theo quy định. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng  

 Các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cu ̣thể như sau: 

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
TÊN DỰ ÁN, LOẠI 

HÌNH HOAṬ ĐỘNG 

1 
Công ty cổ phần bê 

tông Laṇg Sơn 

Thôn Đaị Sơn, xã 

Hợp Thành 
Sản xuất bê tông 

2 
Công ty TNHH TM 

DV XNK Laṇg Sơn 

Lô M2, Cụm CN địa 

phương số 2, xã Hợp 

Thành 

Kinh doanh vâṇ tải 

3 

Công ty TNHH Sản 

xuất và TM Hùng 

Vương 

Lô M5, Cụm CN địa 

phương số 2, xã Hợp 

Thành 

Sản xuất, lắp ráp cơ khí, 

gia công chế biến thưc̣ 

phẩm 

4 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương maị 

H&T 

Lô M5, Cụm CN địa 

phương số 2, xã Hợp 

Thành 

Sản xuất chiếu tre  

 2. Nội dung 

 2.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. 

 2.2. Họp bàn thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện, xác định đối tượng 

kiểm tra, thu thập thông tin ban đầu về đối tượng kiểm tra; Đoàn kiểm tra chuẩn bị: 

Mẫu Biên bản làm việc, mẫu Biên bản vi phạm hành chính. 

 2.3. Nội dung kiểm tra: 

 a,  Kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về đất 

đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh doanh liên quan đến hoạt động 

sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ. 

 b, Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các nội dung theo hồ sơ pháp lý đa ̃

đươc̣ cơ quan có thẩm quyền cấp về liñh vưc̣ đất đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg 

và hoaṭ đôṇg kinh doanh.  

c,  Xem xét, kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

đất đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh doanh. 

 d, 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. 

 2.4. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị xử lý vi 

phạm (nếu có). 

 2.5. Kiến nghị phân công kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế 

yếu kém, sai phạm sau khi Đoàn kiểm tra kiến nghị khắc phục, xử lý. 
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3. Thời gian  

 Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

Hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện trước ngày 

30/6/2021. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Đoàn kiểm tra: 

Xây dựng lịch kiểm tra, thông báo nội dung, chương trình làm việc cụ thể 

cho các đối tượng kiểm tra, tiến hành kiểm tra đảm bảo các nội dung kiểm tra, 

đúng tiến độ Kế hoạch. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đề 

xuất, kiến nghị với UBND huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

kiểm tra để được chỉ đạo xử lý kịp thời. 

2. Phân công nhiêṃ vu ̣cụ thể cho các thành viên trong đoàn kiểm tra: 

- Trưởng đoàn: Chỉ đaọ chung mọi hoaṭ động của đoàn, chịu trách nhiệm 

chung trước chủ tịch UBND huyện. 

- Các phó Trưởng đoàn: Đồng chí Triệu Quốc Tra: Trực tiếp dẫn đoàn, chỉ 

đạo, triển khai nội dung kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị được kiểm tra; thay mặt 

đoàn ký các biên bản làm việc và các biên bản khác với doanh nghiệm sau khi các 

thành viên ký xác nhận theo lĩnh vực; chịu trách nhiệm chung về chất lượng kiểm 

tra của Đoàn tại đơn vị được kiểm tra; chủ trì chỉ đạo, kiểm tra dự thảo các văn bản 

của Đoàn liên quan đến cuộc kiểm tra. 

- Đồng chí Trần Quốc Chính: Chịu trách nhiệm chung về nội dung kiểm tra 

đối với lĩnh vực đất đai, môi trường theo nôị dung cu ̣thể taị tiểu mục 2.3, mục 2, 

phần II, giúp Trưởng đoàn thưc̣ hiêṇ hoàn thành nhiêṃ vu ̣trong quá trình kiểm tra. 

- Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Ha ̣ tầng: Theo chức 

năng nhiêṃ vu ̣chuyên môn lập đề cương các nôị dung thưc̣ hiêṇ kiểm tra đối với 

liñh vực xây dưṇg và công thương, chịu trách nhiêṃ kiểm tra các nội dung đối với 

viêc̣ chấp hành các quy điṇh của pháp luâṭ trong lĩnh vưc̣ xây dưṇg, liñh vưc̣ công 

thương đươc̣ phu ̣trách (theo nôị dung cu ̣thể taị tiểu mục  2.3, mục 2, phần II), đề 

xuất phương án xử lý (nếu có). 

 - Ông Hoàng Hồng Nguyên, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoac̣h: Theo 

chức năng nhiêṃ vu ̣chuyên môn lâp̣ đề cương các nôị dung thưc̣ hiêṇ kiểm tra đối 

với viêc̣ chấp hành các quy điṇh của pháp luâṭ trong liñh vưc̣ kinh doanh, (yêu cầu 

cần làm rõ ngành nghề kinh doanh taị thời điểm kiểm tra có thưc̣ hiêṇ theo quy 

điṇh của pháp luâṭ không) (nôị dung cu ̣ thể taị tiểu mục 2.3, mục 2, phần II), đề 

xuất phương án xử lý (nếu có). 

- Bà Dương Thi ̣Huê,̣ Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường: Lâp̣ đề 

cương các nôị dung thưc̣ hiêṇ kiểm tra đối với liñh vực đất đai, chiụ trách nhiêṃ 

kiểm tra các nôị dung đối với viêc̣ chấp hành các quy điṇh của pháp luật trong liñh 

vưc̣ đất đai (theo nội dung cu ̣thể taị tiểu mục 2.3, mục 2, phần II), đề xuất phương 

án xử lý (nếu có). 

- Ông Phaṃ Hồng Hiêp̣, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường: Lâp̣ 

đề cương các nôị dung thưc̣ hiêṇ kiểm tra đối với liñh vưc̣ bảo vê ̣môi trường, chiụ 
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trách nhiêṃ kiểm tra các nôị dung đối với viêc̣ chấp hành các quy điṇh của pháp 

luâṭ trong liñh vưc̣ bảo vê ̣môi trường (theo nôị dung cu ̣thể taị tiểu mục 2.3, mục 

2, phần II), đề xuất phương án xử lý (nếu có). 

- Ông Vi Văn Hải, Cán bô ̣Công an huyêṇ, ông Nông Tuấn Anh, Cán bô ̣Đôị 

Quản lý trâṭ tư ̣đô thi ̣ huyêṇ và ông Lương Văn Hiếu, Cán bộ Ban Quản lý dư ̣án 

đầu tư xây dưṇg huyêṇ: Lập đề cương các nôị dung thưc̣ hiêṇ kiểm tra đối với liñh 

vưc̣ chuyên môn. Chịu trách nhiêṃ kiểm tra theo liñh vực phụ trách và các nôị 

dung cu ̣thể tại tiểu mục 2.3, mục 2, phần II, đề xuất phương án xử lý (nếu có). 

- Ủy ban nhân dân xa ̃Hợp Thành:  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xa ̃Hơp̣ Thành Tổ chức thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã; cung cấp thông tin ban đầu về việc 

chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh 

doanh của các đối tượng được kiểm tra. Sắp xếp công việc, bố trí cán bộ, công chức 

chuyên môn tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra, đề xuất phương án xử lý (nếu có). 

+ Nhận và chuyển Thông báo kiểm tra đến từng doanh nghiệp đúng thời 

hạn. (Quá trình giao nhận có lập biên bản xác nhận)  

- Ông Lương Văn Hiếu, Cán bô ̣Ban Quản lý dư ̣án đầu tư xây dưṇg huyêṇ: 

đôn đốc các doanh nghiệp nộp báo cáo đúng thời hạn, cung cấp các tài liệu liên 

quan công tác quản lý Cụm công nghiệp địa phương số 2 theo yêu cầu của trưởng, 

phó đoàn. 

- Ông Lương Minh Tiến, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyêṇ: 

Tổng hơp̣ các nôị dung làm việc, kiêm thư ký đoàn. 

- Ngoài ra, các thành viên đoàn còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

khác khi được trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phân công. 

3. Đối với các đối tượng kiểm tra: 

Chuẩn bị nơi làm việc, thành phần làm việc, cung cấp các tài liệu liên quan, 

báo cáo bằng văn bản về việc chấp hành các quy định của pháp luâṭ trong liñh vưc̣ 

đất đai, bảo vệ môi trường, xây dưṇg và hoaṭ đôṇg kinh doanh theo yêu cầu Đoàn 

kiểm tra, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra hoàn 

thành nhiệm vụ. 

4. Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành liên quan chủ động bố trí công việc, 

tăng cường phối kết hợp, tạo điều kiện cho Cán bộ là thành viên Đoàn kiểm tra 

hoàn thành nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Các thành viên ĐKTr;  

- UBND xã Hơp̣ Thành; 

- Các đơn vị kèm theo Danh sách; 

 - Lưu: VT. 

 TRƯỞNG ĐOÀN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TIC̣H UBND HUYỆN 

 Hoàng Maṇh Cường 
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