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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND       Lạng Sơn, ngày        tháng  5 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật  

trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý,  

xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về  

theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 48/TTr-STP ngày 

13/5/2020 và Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 25/5/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất 

thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra liên 

ngành) gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành: 

1. Thu thập, lập danh mục, rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực 

“Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý 

chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” năm 2019 và 6 tháng đầu 

năm 2020 tại huyện Văn Quan và huyện Đình Lập, trong đó:  
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a) Kiểm tra trực tiếp lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt đối với 02  

Công ty, gồm: 

- Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tân Minh, địa chỉ: Phố Tân Minh, thị 

trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

- Công ty TNHH một thành viên Áo Xanh, địa chỉ:  Khu 8, thị Trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập. 

b) Kiểm tra trực tiếp lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải y tế đối với 02 đơn vị, 

gồm: 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Quan; 

- Trung tâm Y tế huyện Đình Lập. 

c) Kiểm tra qua Báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế. 

3. Thời gian hoàn thành: Trong Quý III năm 2020. 

Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra liên ngành, 

có trách nhiệm giúp Đoàn kiểm tra triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định tại Điều 2 Quyết định này; chuẩn bị tài liệu, kinh phí và các điều kiện đảm 

bảo để phục vụ cho công tác của Đoàn kiểm tra theo đúng quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Thủ trưởng các sở, ngành có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra; Các thành 

viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tư pháp;          

- Thường trực Tỉnh uỷ;                             

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KHĐT; YT; TC; TN&MT;  

- UBND huyện: Đình Lập,Văn Quan; 

- Trung tâm y tế huyện: Đình Lập,Văn Quan; 

- Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tân Minh;  

- Công ty TNHH MTV Áo Xanh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KT, KGVX, BTCD, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

  

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH  

VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /5/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) 

  

 

1. Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn;  

2. Ông Nguyễn Vĩnh Phú, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên; 

4. Ông Triệu Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây 

dựng - Thành viên;  

5. Ông Dương Công Đằng - Phó Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

6. Bà Lê Bích Thủy, Phó Chánh thanh tra, Sở Y tế - Thành viên;  

7. Bà Từ Như Huyền, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế  - 

Thành viên;  

8. Ông Trần Hồng Đức, Phó Chánh thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư - 

Thành viên; 

9. Bà Lương Nguyên Ngọc, Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Công sản 

và Doanh nghiệp, Sở Tài chính - Thành viên; 

10. Bà Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp 

luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp - Thư ký. 

 ( danh sách này ấn định 10 người) 
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