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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý đơn thư phản ánh ô nhiễm 

môi trường, sự cố môi trường và duy trì hoạt động đường dây nóng về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

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

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về tăng cường tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tổng 

cục môi trường về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh xử lý và phản hồi 

thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức các nhân về ô nhiễm môi trường thống 

nhất từ trung ương đến địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

2019-2021; 

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành “Kế hoạch kiểm tra, xử lý đơn thư phản ánh ô nhiễm môi 

trường, sự cố môi trường và duy trì hoạt động đường dây nóng về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh năm 2021” kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Giao Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, báo 

cáo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện khi kết thúc nhiệm 

vụ. Trong quá trình kiểm tra, khảo sát tùy theo tình hình thực tế, Chi cục trưởng 

Chi cục Bảo vệ môi trường có thể điều chỉnh số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích mẫu 



cho từng cơ sở kiểm tra đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình theo đúng quy 

định mà không làm thay đổi tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt; 

chủ động tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo xử lý những nội dung phát sinh. 

Điều 3. Giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường. Trường hợp các mẫu 

không lấy và phân tích được thì Trung tâm chủ động phối hợp với các đơn vị chức 

năng để lấy và phân tích mẫu đảm bảo theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Chánh 

Thanh tra Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Giá đất, Giám đốc Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường; các cơ sở được kiểm tra và các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa (phối hợp); 

- Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường (phối hợp); 

- Lưu VT, CCBVMT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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