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 Đắk Nông, ngày 07 tháng 4 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
V/v tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra và chuẩn bị các nội dung liên quan để 

tiến hành thanh tra theo Quyết định thanh tra của Tổng cục Môi trường 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TCMT, ngày 05/4/2021 của Tổng cục 

Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn 

các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Phú Yên; Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn 

thanh tra theo Quyết định số 369/QĐ-TCMT, ngày 05/4/2021 của Tổng cục Môi 

trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị có liên quan nội 

dung như sau: 

1. Tham dự buổi công bố Quyết định số 369/QĐ-TCMT, ngày 05/4/2021 

của Tổng cục Môi trường vào lúc 15giờ 00 phút, thứ 4, ngày 14/4/2021 tại 

Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (số 92, đường 23/3, phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

2. Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện: Đắk Song, Cư Jút 

Chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường của các tổ chức được thanh tra trên địa bàn và sắp xếp phòng họp để 

Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường đến làm việc (thời gian cụ thể Đoàn 

hanh tra sẽ thông báo sau). 

 3. Đối với 02 Công ty được thanh tra 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và danh mục hồ sơ tài liệu (theo mẫu đính kèm) gửi 

file mềm báo cáo và các nội dung liên quan về Đoàn Thanh tra (trước ngày 

thanh tra tại cơ sở ít nhất 02 ngày) theo địa chỉ mail: cmtmttn@gmail.com 

hoặc minhchau611@gmail.com. 

- Yêu cầu đại diện có thẩm quyền của chủ các dự án hoặc người được cấp 

có thẩm quyền của chủ các dự án ủy nhiệm tham gia buổi công bố Quyết định và 

thời gian thanh tra tại cơ sở. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đoàn thanh tra (ông Chu Văn Thảo, điện thoại: 

0913.568.541) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (bà Trần Thị Minh Châu, 

điện thoại: 0944.513579). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các đơn vị liên quan biết và 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Phòng PC05- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Phòng TN&MT các huyện: Đắk Song, Cư Jút;   

- CT Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng; 

- CN CT CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi. 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở (tham dự buổi công bố QĐ); 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp, buổi cơm thân 

mật ngày 14/4/2021); 

- Lưu VT, CCBVMT (Châu).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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