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HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:         /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Thủy, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

công tác bảo vệ môi trường và lĩnh vực đất đai đối với 

Công ty TNHH Hữu Nhật 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY 

 

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

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 1/2/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 5/1/2020 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản 

lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản 

lý sử dụng nhà và công sở; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Thanh Thủy, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường và lĩnh vực đất đai của 

Công ty TNHH Hữu Nhật, địa chỉ trụ sở: Khu 10, xã Đào Xá, huyện Thanh 

Thủy, tỉnh Phú Thọ, gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện; 

 2. Phó trưởng đoàn: 

    Ông: Đỗ Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT-MT, Công an huyện; 

 3. Thành viên: 

 - Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Đại diện Chi cục thuế khu vực Tam Nông - Thanh Thủy; 
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 - Ông:  Đào Trọng Đại – Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT-MT, Công an huyện; 

- Ông: Trần Hải Đăng - Cán bộ Đội CSĐTTP về KT - MT, Công an huyện; 

- Ông: Trần Nam Trung - Cán bộ Đội CSĐTTP về KT - MT, Công an huyện; 

- Ông: Nguyễn Văn Hiếu - Cán bộ Đội CSĐTTP về KT - MT, Công an huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Đào Xá; 

 - Ông: Lương Văn Thành – Trưởng Công an xã Đào Xá. 

 Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường và lĩnh vực 

đất đai của Công ty TNHH Hữu Nhật, ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy. 

a) Nội dung kiểm tra: 

- Hồ sơ, sổ sách tài liệu liên quan thủ tục cấp phép hoạt động kinh doanh 

của Công ty; thủ tục về đất đai; cấp phép xây dựng; hoạt động kinh doanh, tài 

chính nghĩa vụ thuế của Công ty từ năm 2018 đến nay; Thủ tục về công tác bảo vệ 

môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty; các thủ tục pháp lý 

khác có liên quan. 

- Kiểm tra hiện trạng thực tế hoạt động chế biển, sản xuất khoáng sản và 

công tác bảo vệ môi trường của Công ty. 

b) Thời hạn kiểm tra: 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định 

kiểm tra. 

Giao Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch kiểm tra theo nội 

dung Quyết định kiểm tra và thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 c) Báo cáo kết quả kiểm tra: Kết thúc kiểm tra báo cáo kết quả với Chủ 

tịch UBND huyện và đề xuất xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định 

của pháp luật (nếu có). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND & UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể; 

- Như Điều 3; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  Dương Quốc Lâm 
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