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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /QĐ-STNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày         tháng  02  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

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 41/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh  

Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Công văn số 718/TTr-VP ngày 18/10/2022 của Thanh tra tỉnh về 
việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 21/12/2022 
của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

Điều chỉnh thời gian thanh tra đối với các dự án tại gạch đầu dòng thứ 02 
mục 1.2 (kể cả phụ lục 1) Kế hoạch thanh tra năm 2023 ban hành kèm theo 

Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 21/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường như sau: 

+ Thời gian thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài 
nguyên và môi trường đối với các dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy 

mô công nghiệp công nghệ cao tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên của 
Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên: Quý I năm 2023. 

+ Các dự án còn lại, giữ nguyên thời gian như Kế hoạch thanh tra năm 2023 
ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 21/12/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 
21/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh 

tra năm 2023.   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2014-tt-ttcp-xay-dung-phe-duyet-dinh-huong-chuong-trinh-ke-hoach-thanh-tra-227597.aspx


Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, 
đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện; căn cứ tình hình triển khai thực 

tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch 
này cho phù hợp. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở và Lãnh đạo các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3;   
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Thanh tra tỉnh; 
- GĐ và các PGĐ Sở;        
- UBND huyện Sơn Hòa;   
- Tổ chức được thanh tra; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Văn phòng ĐKĐĐ Tỉnh (đăng lên Website của Sở); 
- Lưu: VT, TTra(s). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Liêm 
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