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THÔNG BÁO 
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 116/QĐ-
UBND ngày 20/01/2017 về thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm 
tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh giao; Kế hoạch số 15/KH-TCT ngày 06/4/2018 của Tổ 
Công tác về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tổ Công tác tổ chức kiểm 
tra như sau: 

1. Thành phần  

a) Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 116/QĐ-
UBND ngày 20/01/2017 và Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của 
Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:  

- Ông Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó - 
Chủ trì. 

- Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành 
viên. 

- Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên. 

- Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên. 

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên. 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thành viên. 

- Ông Trịnh Tiến Duy, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, 
Thành viên. 

- Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh, 
Thành viên. 

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Thư ký.  

b) Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của Sở Tài nguyên và Môi 
trường (do Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phân công). 
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2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ do 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, trong đó có nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2018. Phân tích, đánh giá những hạn 
chế, nguyên nhân, giải pháp cải thiện, khắc phục; các đề xuất, kiến nghị để tổ 
chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao trên Chương trình quản lý nhiệm vụ.  

 (Nội dung báo cáo chi tiết tại đề cường kèm theo thông báo này) 

3. Phạm vi, hình thức kiểm tra   

a) Phạm vi kiểm tra: Các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh giao từ 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra. 

b) Hình thức kiểm tra: Sở Tài nguyên và Mội trương xây dựng báo cáo 
gửi Tổ công tác (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 16/7/2018. Tại buổi 
kiểm tra Tổ công tác sẽ tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu liên quan; họp 
với các thành phần liên quan để trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung liên 
quan; đánh giá, kết luận cuộc kiểm tra. 

4. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 20/7/2018 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường  

5. Tổ chức thực hiện  

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng báo cáo, chuẩn 
bị hồ sơ tài liệu liên quan để Tổ công tác kiểm tra; mời các phòng, ban liên quan 
tham dự cuộc kiểm tra.  

- Các thành viên Tổ công tác chủ động nghiên cứu tài liệu, thực hiện 
nhiệm vụ theo Điều 5 Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh.  

(Thông báo này thay cho giấy mời) 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, thành 
viên biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 
- Các thành viên Tổ công tác; 
- Lưu: VT, TCT (NNK). 

TỔ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Phùng Quang Hội 
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