
UY BAN NHAN DAN 
TI-IANH PHO BA NANG 

CQNG I-IOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Ti' do - Hn1i phüc 

S: J 8/QD-UBND Dà Nng, ngày £3 thông ' náni 2022 

QUYET B!NH 
Ye vic ñy quyn phé duyêt k hoch kiêm tra 
vic chap hành pháp luât v bão v môi tru'ông 

C}IU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Càn ct Lut To' ch&c chInh quyn d/a phwo'n ngày 19 tháng 6 näm 2015 
và Lut st'ra dôi, bô sung mt so diêu ca Lut To ch&c GhInh phz và Lut To 
chc chmnh quyên dfaphutrng ngày 22 thang 11 nãm 2019; 

Can ci' Luçt Báo v mOi trt&ng ngày 17 tháng 11 náin 2020; 

Can ci2' Nghj d/nh so' 08/2022/ND-CF ngày 10 thOng 01 nàm 2022 cia 
ChInh phô Quy d.inh chi tiêt môt so' diu cza Lut Báo v mOi tru'&ng, 

àn c& Thông tw so' 02/2022/TT-BTNJvjT ngày 10 thOng 01 nàm 2022 cia 
B tru'O'ng B Tài nguyen và MOi trithng Quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu 
côa Luat BOo v mOi trir&ng, 

Cán c& Thông tu' so' 05/202]/TTBThTMT ngày 29 thOng 5 nám 2021 cia 
B5 tru'&ng B Tài nguyen va MOi trteong hicóng dn chi'c nàng, nhim vi, quyên 
hqn cia So' Tài nguyen và MOi trico'ng thuôc Uy ban nhOn dOn cOp tinh, PhOng 
Tài nguyen và MOi tru'O'ng thui5c L ban nhOn dOn cap huyn; 

Can cz' Quyê't djnh so' 3073/QD-UBND ngày 27 tháng 9 näm 2021 cza 
UBND thành phO Dà Náng v vic quy djnh ch&c nàng, nhiêm vy, quyên hqn và 
cct cOu tO chi'c cza SO' Tài nguyen và MOi tru'&ng thành phô Dà Nãng, 

Can c& Dd an so' 7796/DA-UBND ngay 13 tháng 11 nàm 2021 cüa UBND 
thành phO PhOn cOp, ty quyên quOn l nhà nu'óc gán vol thI diem mO hInh chInh 
quyên do th/ trên d.ia bàn thành pho' Dà N&-ig gial doQn 2021-2026; 

Theo d ngh/ cia Giám do'c SO' Tài nguyen và MOi tru'&ng ti TO' trInh so' 
235/TTr-STNMT ngày 17 thOng 5 nám 2022 và TO' trInh sO 166/TTr-STNMT 
ngày 18 tháng 4 nãin 2022; trên ccr so' kiên thông nhOt cüa các thành viên 
UBND thành phO (Cong van so' 2018/VP-DTDT ngày 09 tháng 6 näm 2022 cüa 
VànphOng UBND thànhpho'). 

QUYET JMNH: 

Biu 1. Uy quyn cho Giám d6c Sâ Tài nguyen và Môi tnrng thirc hin 
nhiêm vi phê duyêt Kê hoach kim tra viêc chap hành pháp luat ye bão v môi 
truông trên da bàn thành ph Dà Nng theo quy djnli. 

Biu 2. Giám déc Sâ Tài nguyen và Môi trixng Co trách nhim: 
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1. Thirc hin diing các nôi dung duoc üy quyn theo quy dnh ciia pháp 
1ut; Chju trách nhiêrn tnrrc Chü tjch UBND thành phô và tnrOc pháp 1ut ye 

vic thrc hin các ni dung duac üy quyên. 

2. Tng hçip s lieu và báo cáo dinh k' dn UBND thành ph v thirc hin 
cac ni dung duac iiy quyên tai Quyêt djnh nay truó'c ngày 31 tháng 12 hang 
nàm. 

3. Thông báo rng rãi các nôi dung duc üy quyn ti Quyt djnh nay dn 
các to chirc, cá nhân dê biêt và lien h cOng tác. 

Biu 3. ThO'i han üy quyn: K tr ngày Quy& dnh nay có hiu lrc dk ht 
ngày 30 tháng 6 nàm 2026. Trong qua trInh trin khai thirc hin néu có s1r thay 
dôi quy djnh cüa pháp 1ut, Si Tài nguyen và Môi tnr6ng báo cáo Uy ban nhân 
dan thành phô xem xét, xr l' cho phü hcip. 

Diii 4. Quyt dinh nay có lieu hxc k tir ngày ks'. Chánh Van phOng Uy 
ban nhân dan thành phô, Giám dôc S Tài nguyen và Môi tnrO'ng, thu tnrOng 
các Ca quail, don vi có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh flY./.It._ 

Noi ithân: 
- Nhu diêu 4; 
- BO Tài nguyen vã Môi tnxng; 
- Ban Ththng vi Thânh iiy: 
- HDND thành phô; 
- CT Va CãC PCT UBND thành phô; 
- Các S6, ban, ngànJi; 
- UBND các qun, huyn; 
- Lmi: VT, DTDT, STNMT. 

CHU T!CH 

 

U Trung Chinli 
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