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ĐẢNG ỦY KHỐI CCQ TỈNH  

ĐẢNG ỦY SỞ TN VÀ MT 
* 

Số:46/TB-ĐU.STNMT 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      Hà Tĩnh, ngày 5   tháng 10 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường  

tại cuộc họp ngày 02/10/2018 

 

 

Ngày 02/10/2018, BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

cuộc họp BCH mở rộng bàn về Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các 

đơn vị thuộc và của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH 

Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Đề án) và một số nhiệm vụ trọng 

tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp gồm có 

các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm 

CNTT&KT TNMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Biển, Hải đảo và TN 

Nước. Sau khi nghe báo cáo dự thảo các Đề án, ý kiến thảo luận của các thành 

phần dự họp, BCH Đảng bộ thống nhất các dung sau: 

1. Về Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

1.1 Cơ bản đồng tình với dự thảo nội dung Đề án của 3 đơn vị sự nghiệp 

(Trung tâm CNTT&KT TNMT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Quan 

trắc TN&MT) đã dự thảo, riêng đối với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường cần làm rõ thêm phương án sau khi Trạm quan trắc và cảnh báo môi 

trường tại KKT Vũng Áng thuộc dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo 

môi trường biển 4 tỉnh miền Trung đi vào hoạt động và sau khi nhận bàn giao 

Trạm Quan trắc tự động của Tổng cục Môi trường. 

Yêu cầu 3 đơn vị hoàn thiện Đề án theo hướng trình bày rõ hơn về hiệu quả 

công việc sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, gửi Văn phòng Sở trước ngày 

10/10/2018. 

1.2 Đối với Đề án của 02 Chi cục: Thống nhất phương án giữ nguyên tổ 

chức bộ máy như hiện tại, đến khi có Nghị định thay thế Nghị định 24/2014/NĐ-

CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương sẽ căn cứ quy định của Nghị định mới để tổ 

chức thực hiện. Tuy nhiên Đề án cần nêu rõ hơn hiện trạng cán bộ công chức hiện 

tại còn thiếu, trong khi yêu cầu công việc ngày càng cao, khối lượng công việc 

ngày càng lớn; cần phân công công việc phù hợp hơn đối với mỗi vị trí việc làm. 

Yêu cầu 2 Chi cục hoàn thiện Đề án gửi về Văn phòng Sở trước ngày 10/10/2018. 

1.3 Về Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Thống nhất lựa chọn theo Phương án 1 như Dự thảo, cụ thể: Sáp nhập 

phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám và phòng Đăng ký – Thống kê: thành Phòng 
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Thống kê đất đai - Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Sáp nhập phòng Kế hoạch – Tài 

chính vào Văn phòng Sở: thành Văn phòng Sở; Cơ cấu lại đội ngũ, tăng cường 

nhân lực cho Thanh tra Sở, phòng Định giá đất và Bồi thường. Tuy nhiên, đề nghị 

Văn phòng Sở xem lại phương án về giảm biên chế đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Văn phòng Sở hoàn thiện Dự thảo, tham mưu văn bản lấy ý kiến góp ý của 

các phòng, chi cục, đơn vị, tổng hợp, thống nhất trình Sở Nội vụ trước ngày 

15/10/2018. 

2. Một số nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 

thời gian tới 

2.1 Về công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới: 

- Đối với việc đánh giá thực hiện Tiêu chí 17 của các địa phương: Đây là 

nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung cao để khẩn trương hoàn thành, Chi cục Bảo vệ 

môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu Sở, theo chỉ đạo của Tỉnh, Chi cục cần 

phải thay đổi lại phương pháp và cách làm, chủ động thực hiện. Trong tháng 

10/2018 phải hoàn thành rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí môi trường đối 

với 3 nhóm đối tượng: Huyện về đích NTM (Nghi Xuân); các xã đăng ký về đích 

năm 2018 (23 xã trong đó có 3 xã đã về đích); các xã đã bị rút (2 xã) và có nguy 

cơ bị rút bằng công nhận đạt chuẩn NTM (10 xã). 

Giao Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

(Chi cục tham mưu) đề xuất kế hoạch chi tiết và tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh 

giá cụ thể việc thực hiện Tiêu chí 17 của các đối tượng nêu trên. 

- Yêu cầu Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì phối hợp phòng Kế hoạch – 

Tài chính khẩn trương tham mưu phân bổ và giải ngân nguồn vốn ngân sách 

trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM 

theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh, gồm: Thực 

hiện Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 

làng nghề 900 triệu đồng và Truyền thông về công tác bảo vệ môi trường 200 

triệu đồng. 

2.2 Về công tác cải cách hành chính: 

Trong những năm gần đây Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xếp thứ hạng 

thấp trong công tác cải cách hành chính, yêu cầu đặt ra là cần phải tập trung cao, 

nỗ lực toàn diện để nâng cao thứ hạng của năm 2018 và các năm tiếp theo. 

Nhiệm vụ đối với các phòng, chi cục, đơn vị là: Rà soát, khắc phục các tồn 

tại, hạn chế mà các Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đối với từng hạn chế cần làm rõ trách 

nhiệm và giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. 

Nâng cao vai trò người đứng đầu (Lãnh đạo Sở, các phòng, chi cục, đơn vị) 

trong việc thực hiện công tác CCHC, có chế tài nghiêm nếu để xẩy ra vi phạm, 

khuyết điểm. 

Tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả trong cải cách hành 

chính, minh bạch thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành; Bổ sung trang thiết bị, 

phần mềm, tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2018 tại các phòng, đơn vị. 

Văn phòng Sở tham mưu xây dựng đề cương chi tiết để đạt được mục đích 

yêu cầu nêu trên, hoàn thành trước 15/10/2018. 
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2.3 Về Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về đổi mới chính sách pháp luật về 

đất đai: 

Các phòng chuyên môn liên quan tham mưu phương án thực hiện các 

nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu Kết luận và đảm bảo các quy định của pháp luật. Giao 

phòng Quy hoạch Giao đất chủ trì phối hợp với phòng Đăng ký thống kê, Thanh 

tra, Văn phòng ĐKQSD đất rà soát, kiểm tra toàn diện hồ sơ đất đai các dự án sản 

xuất kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn, đặc biệt chú ý các dự án có liên quan 

đến kinh doanh bất động sản (từ 01/7/2014 đến nay). 

2.4 Về nội dung đặt mua và sử dụng Báo Hà Tĩnh: 

Thực hiện tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị 

(khóa VIII), BCH Đảng bộ yêu cầu Chi ủy các Chi bộ trực thuộc thực hiện ngay 

việc đặt mua và đọc Báo Hà Tĩnh, số lượng: 01 số/kỳ phát hành/01 Chi bộ. 

2.5 Về nhân sự Chủ tịch BCH Công đoàn Sở: 

Đảng ủy Sở thống nhất phân công đ/c Phan Lam Sơn UV Ban Thường vụ, 

Phó Giám đốc Sở tham gia BCH Công đoàn và giữ chức Chủ tịch Công đoàn Sở 

nhiệm kỳ 201 thay đ/c Hồ Huy Thành đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở, 

giao BCH Công đoàn xin ý kiến Công đoàn Viên chức và sớm thực hiện quy 

trình. 

Ban chấp hành Đảng bộ Sở thông báo kết luận cuộc họp để các tổ chức, cá 

nhân liên quan biết và thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Các Chi bộ trực thuộc; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Các phòng, Chi cục, đơn vị; 

- Các đ/c UV BCH Đảng bộ; 

- Lưu: VT, ĐU. 

Gủi bản điện tử 

TM. BCH ĐẢNG BỘ  

BÍ THƯ 

 

 
 

 

   Hồ Huy Thành  
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