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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình  

thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr-STP ngày   

10/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra), gồm các ông, bà có 

tên sau đây: 

1. Trưởng đoàn: Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp. 

2. Các thành viên: 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Ông Bùi Ngọc Dũng, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ 

thuật, Sở Xây dựng; 

- Bà Lê Đào Bích, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 
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- Bà Triệu Thị Linh, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chánh Thanh tra Sở Công thương; 

- Ông Nguyễn Việt Khánh, Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chuyên viên Phòng Pháp chế - An toàn, Sở 

Giao thông vận tải; 

- Ông Ngô Thế Kiên, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Ông Bùi Xuân Sáng, Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Bà Nguyễn Ngọc Loan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra: 

1. Tổ chức kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải tại Ủy ban nhân dân các 

huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa và một số xã theo Kế hoạch số 25/KH-UBND 

ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn 

phân công.  

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

1. Thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo. 

2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc 

các Sở: Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi 

trường; Xây dựng; Y tế; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Yên, 

Chiêm Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 4 (thực hiện);  

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Ng). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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