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Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông 

                

 Thực hiện Công văn số 777/STTTT-BCXD ngày 10/11/2017 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc yêu cầu báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC năm 2017. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

       - Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đài truyền hình Hà Tĩnh 

phát sóng các chuyên mục để tuyên truyền công tác CCHC trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. Cụ thể: Mỗi tháng phát 02 chuyên mục, mỗi chuyên mục 

phát sóng 10 phút (vào lúc 21giờ 15 phút tối thứ 5 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng 

tháng), trong đó 06 phút phóng sự truyền hình về các lĩnh vực của ngành, 04 phút 

dành để giới thiệu các chủ trương, chính sách, các văn bản mới hoặc giải pháp để 

tháo gỡ các khó khăn, vương mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đầu 

năm đến nay Sở đã phát sóng 10 chuyên mục, từ nay đến cuối năm Sở dự kiến sẽ 

tiếp tục xây dựng để phát sóng 2 chuyên mục còn lại, gồm Công tác thanh tra, kiểm 

tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Đăng ký biến động đất đai. 

 - Trong năm Sở đã tổ chức hội nghị tập huấn: “Tập huấn ứng dụng CNTT 

cho cán bộ địa chính xã trên địa thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh” và “Hội nghị 

tuyên truyền phổ biến luật khí tượng thủy văn năm 2015 và Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và giới thiệu công bố kịch bản biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng”, Hội nghị tập huấn Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; tổng số người tham dự là 139 người. 

- Sở đã tổ chức xây dựng chương trình, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 2982/UBND-NL2 ngày 19/5/2017 về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, ngày Đa 

dạng sinh học, tuần lễ biển - Hải đảo VN và chiến dịch TN tình nguyện Hè năm 

2017, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tổ chức và người 

dân để nâng cao nhận thức chấp hành tốt pháp luật; Tổng số người đã tham dự mít 

tinh hưởng ứng khoảng 1000 người bao gồm cán bộ các sở, ban ngành, các địa 

phương, lực lượng Đoàn thanh niên và bà con nhân dân tại nơi tổ chức mít tinh. 

- Về thủ tục hành chính: Tất cả các TTHC khi được UBND tỉnh công bố đều 

được Sở cập nhật lên website và công bố công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả. Các phản ánh kiến nghị đến việc giải quyết thủ tục hành chính đều được Lãnh 

đạo Sở chỉ đạo kiểm tra và có báo cáo theo quy định. Hàng tháng đều có nêu gương 



 

những phòng, đơn vị giải quyết tốt các thủ tục hành chính đúng hạn và phê bình 

những phòng, đơn vị còn có hồ sơ giải quyết chậm theo quy định. 

- Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên cập nhật đầy đủ chủ trương, 

chính sách pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường và các công việc chính 

của Sở; Tại website có mở chuyên mục “Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời”, 

“Dịch vụ công trực tuyến” để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có thể thực 

hiện các thủ tục hành chính, theo dõi và gửi những ý kiến vướng mắc khó khăn 

trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các chính sách của Nhà nước. 

- Ngoài ra: Sở đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo 

xử lý văn bản của các phòng, đơn vị thuộc sở. Cử cán bộ chuyên môn tham gia lên 

lớp tại các Hội nghị do UBND thành phố và UBND các huyện, thị xã tổ chức. 

- Dự kiến từ ngày 24-26/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp 

với Trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung tổ chức tập huấn bổ 

túc kiến thức quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường cho công chức địa 

chính cấp xã thuộc 04 huyện: Can Lộc, Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang (dự 

kiến có 110 người tham gia). 

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 
 ơi nhận:  Nơi nhận: 

 - Như trên:  

 - GĐ; PGĐ; 

 - Lưu: VT, VPS, TTr. 

Gửi bản giấy và điện tử. 
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(Đã ký) 

 

 
             Võ Tá Đinh 

 

 

 

                                                            

 

 


