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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 411/QĐ-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về
tài nguyên nước.
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra,
kiểm tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-STNMT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ chủ yếu năm 2019
cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật
về tài nguyên nước.
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Lê Văn Tiến - Trưởng phòng Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn
- Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Anh Quốc - Phó trưởng Phòng Tài nguyên nước và khí
tượng thủy văn - Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Nguyễn Thành Đô - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước và khí
tượng thủy văn - Thành viên;
4. Đại diện Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
5. Đại diện Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận
- Đơn vị lấy mẫu;
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6. Mời đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết và
UBND các xã, phường có các cơ sở được kiểm tra tham gia Đoàn kiểm tra khi
Đoàn triển khai làm việc tại các cơ sở.
Điều 2. Đối tượng và thời gian tổ chức kiểm tra:
1. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch đang
hoạt động trên địa bàn thành phố Phan Thiết (kèm theo danh sách).
2. Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019.
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước của
các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch đang hoạt động trên địa bàn thành
phố Phan Thiết, lập biên bản làm việc, xử lý các vi phạm (nếu có) đối với các cơ
sở chưa thực hiện pháp luật về tài nguyên nước và lấy mẫu nước thải của một số cơ
sở để phân tích chất lượng nước khi cần thiết, số lượng mẫu dự kiến: 05 mẫu (các
chỉ tiêu phân tích theo QCVN 14:2008/BTNMT).
2. Báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở xem xét chỉ đạo và kiến nghị
cấp có thẩm quyền xử lý những cơ sở vi phạm pháp luật về tài nguyên nước.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Tài
nguyên nước và Khí tượng thủy văn, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông
(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở Đỗ Văn Thái;
- UBND thành phố Phan Thiết;
- Phòng TN&MT thành phố Phan Thiết;
- UBND cấp xã có đơn vị kiểm tra;
- Lưu: VT, TNN, (Đô).

GIÁM ĐỐC

Hồ Lâm
Người ký: Sở Tài
nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Thuận
Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
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