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THÔNG BÁO  

Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

tại buổi làm việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường  

  

Thực hiện Chương trình công tác của Sở, ngày 13/4/2018, đồng chí Bùi 

Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến thăm chủ trì buổi làm 

việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đình Duyệt, Phó 

Giám đốc Sở, đồng chí Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính, đồng chí Chánh Văn 

phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Phía Chi cục Bảo vệ môi trường dự làm 

việc với Đoàn có đồng chí Chu Văn Nam, Chi cục Trưởng; đồng chí Nguyễn 

Khắc Anh, Phó Chi cục trưởng; đồng chí Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp; 

đồng chí Phó trưởng Phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường; Chuyên viên chi cục 

Bảo vệ môi trường, chuyên viên Quỹ bảo vệ môi trường. 

Sau khi nghe Chi cục Bảo vệ Môi trường báo cáo, ý kiến tham gia của các 

thành phần tham dự cuộc họp, Giám đốc Sở kết luận: 

Công tác bảo vệ môi trường Môi trường là một nhiệm vụ quan trọng và là 

lĩnh vực nóng và nhạy cảm, liên quan mật thiết đến đời sống, kinh tế xã hội; ảnh 

hưởng trực tiếp đến sản xuất từ hộ kinh doanh cá thể đến tổ chức, doanh nghiệp. 

Để làm tốt  công tác bảo vệ môi trường cần tập trung thực hiện một số nội dung 

công sau: 

1. Về tổ chức bộ máy: Chi cục cần sớm ổn định tổ chức bộ máy của Chi 

cục sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Chi cục Bảo vệ 

môi trường;  

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc 

một việc có nhiều người cùng tham gia giải quyết, trong đó có một người chịu 

trách nhiệm chính công việc được giao. 

2. Về chức năng, nhiệm vụ: Chi cục khẩn trương dự thảo quy định chức 

năng nhiệm vụ của các phòng thuộc Chi cục để trình Giám đốc Sở ban hành 

quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi 

cục để làm cơ sở cho việc phân công nhiệm vụ, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ cũng như đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá 

nhân thuộc Chi cục. 

Rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ... để đảm bảo thực 

hiện đúng chế độ chính sách, động viên khuyến kích, tạo điều kiện cho công 

chức, lao động hăng hái thực hiện hoàn thành nhiệm vụ;  
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3. Thực hiện cải chách hành chính: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, 

công chức, lao động thực hiện tốt kỷ luật, cương hành chính, đảm bảo giờ làm 

việc, chất lượng tham mưu. 

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của Sở và của Chi cục, hằng tháng Chi 

cục phải xây dựng chương trình làm việc chung của đơn vị, trên cơ sở chương 

trình của Chi cục từng công chức, lao động của Chi cục phải xây dựng chương 

trình làm việc của cá nhân mình làm căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ, là 

cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sau này. 

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Chi cục 

phải nắm vững số lượng TTHC đang thực hiện ở Chi cục, ở huyện, ở xã; cần 

quan tâm đến việc công bố công khai TTHC ngay tại Chi cục, tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân 

thực hiện TTHC;  xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát thủ tục hành chính đảm bảo 

đơn giản hóa TTHC cả về số TTHC, trình tự thực hiện TTHC, giảm tối đa thành 

phần hồ sơ, thời gian thực  thực hiện TTHC. Chi cục phải tổ chức rà soát có báo 

cáo kết quả rà soát với Giám đốc Sở ngay trong tháng tư năm 2018 để nhanh 

tróng đưa một số TTHC về môi trường vào thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3.  

4. Về kế hoạch - Tài chính: Công tác này còn có một số yếu kém, Phòng 

Kế hoạch Tài chính của Sở phối hợp với Văn phòng Sở và Chi cục tham mưu 

cho Giám đốc Sở kiện toàn lại đội ngũ kế toán của Sở nói chung và vị trí kế toán 

Chi cục Bảo vệ môi trường nói riêng.  

5. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:  

a) Về công tác đánh gía tác động môi trường (ĐTM): Đây là một nhiệm 

vụ quan trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đánh gía tác động môi trường, Chi cục 

Bảo vệ Môi trường phải nắm chắc được tổng số các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó có kế 

hoạch hàng năm, kế hoạch ở tầm chiến lược về đánh gía tác động môi trường 

trong toàn tỉnh. Phải phân biệt rõ nhưng công việc nào thuộc Chi cục thực hiện 

trực tiếp để phân công cho công chức thực hiện, những công việc nào thuộc tổ 

chức, doanh nghiệp các đơn vị tư vấn thực hiện;  

Chi cục nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, nghị định, 

thông tư chuyên ngành tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện việc phân cấp 

quản lý bảo vệ môi trường cho huyện, xã thực hiện sao cho hiệu quả vẫn đảm 

bảo quy định của pháp luật.  

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường toàn tỉnh theo Đề án 

"Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường" tại Công văn số 

4938/BTNMT-CNTT ngày 28/11/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường. Phải 

có kế hoạch khảo sát, đánh giá  thu thập dữ liệu môi trường, dữ liệu quan trắc 

môi trường.... phục vục cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường. 

Chi cục phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở để xây dựng đề án dự án 

hoặc thuê tư vấn lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.  
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b) Về công tác Kiểm soát ô nhiễm môi trường: Chi cục cần khẩn trương 

thực hiện các công việc: 

Xây dựng văn bản của Sở chỉ đạo UBND huyện thực hiện công tác kiểm 

tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về ô 

nhiễm môi trường theo thẩm quyền; 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường của Sở và của tỉnh 

đối với một số hoạt động tại các địa phương, đơn vị như: kiểm tra khai thác cát, 

sỏi; kiểm tra khai thác đất san lấp; kiểm tra đánh giá tác động môi trường của 

các bến bãi, các cơ sở sản xuất (khoảng trên 35 đơn vị)  

 Chi cục cần độc lập tổ chức quan trắc môi trường để đảm bảo đánh giá 

chính xác về kết quả quan trắc môi trường của các các nhân, tổ chức, đơn vị sản 

xuất kinh doanh phải quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.   

c) Về quản lý rác thải: Cần có kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá, xác 

định nguồn chất thải, loại chất thải, khối lượng chất thải, chu kỳ, tần xuất, tổ 

chức, đơn vị hành nghề xử lý, vận chuyển, quản lý chất thải..., từ đó mới có khả 

năng đề xuất với cấp thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm quản lý tốt rác thải 

bảo đảm vệ sinh môi trường.   

6. Về công tác quản lý bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới: 

Năm 2018, kế hoạch chỉ tiêu giao phải hoàn thành tiêu chí số 17 trong nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới của 12 xã điểm. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ kế hoạch như trên, Chi cục phải tăng cường thực hiện các giải pháp cụ thể 

như sau: 

Khảo sát, đánh giá lại 12 xã điểm tồn tại những nội dung gì trong thực 

hiện tiêu chí số 17, từ đó đề ra biện pháp cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; 

Chi cục có văn bản đôn đốc hoặc tham mưu cho Sở có văn bản đôn đốc 

huyện, xã thực hiện những nội dung công việc thuộc trách nhiện của huyện, xã; 

tổ chức kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo; 

Về phân công thực hiện: Phân công cán bộ chi cục theo dõi thực hiện 

đúng những nội dung phần việc của mình, đối với nội dung công việc thuộc cấp 

huyện, xã Chi cục (cán bộ được phân công) chỉ hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo, 

không làm thay phần việc của cấp dưới. Nếu thấy cần thiết, Chi cục báo cáo 

Giám đốc Sở để phân công lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng đơn vị cùng tham 

gia chỉ đạo.  

7.  Về những kiến nghị, đề xuất của Chi cục. 

 Về tăng biên chế: Thực hiện theo Đề án số 541/QĐ-STNMT ngày 

11/5/2017 về việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy  của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của  UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

Phê duyệt Đề án tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Sở, ban, 

ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.  

Về tăng cường phối hợp các phòng, đơn vị với Chi cục để thực hiện thanh 

tra, kiểm tra xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường; trong giải quyết kiến nghị, 
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khiếu nại về môi trường: Đồng ý với đề xuất của Chi cục. Để phối hợp tốt trong 

công tác, Chi cục phải chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, đề xuất 

cụ thể từng nội dung, địa bàn, đơn vị, thời gian, cụ thể để thực hiện.  

Chi cục Bảo vệ môi trường, các phòng đơn vị liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận này./. 

 

Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

-  Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc 

 và trực thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin); 

- Phòng TNMT các huyện, TP; 

- Đ/c Hoàng Quốc Việt (tổng hợp); 

- Lưu: Văn thư. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

đã ký 

 

 

Dương Thần Nội 
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