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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số: 25/2008/QĐ-UBND ngày 

31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân 

cấp quản lý tổ chức bộ máy, bi n chế và cán bộ, công chức, vi n chức; 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về vi c quy định chức năng, nhi m v , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S  Tài nguy n và Môi tr  ng tỉnh Lạng Sơn; 

22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về vi c s a đổi, Điều 4 Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhi m v , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S  Tài nguy n và Môi tr  ng tỉnh Lạng Sơn; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng S ,   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm vi c của S  Tài 

nguy n và Môi tr  ng Lạng Sơn. 

 Điều 2. Quyết định có hi u lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

185/QĐ-STNMT ngày 03/8/2016 của Giám đốc S  Tài nguy n và Môi tr  ng 

Lạng Sơn về vi c ban hành Quy chế làm vi c của S  Tài nguy n và Môi tr  ng. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng S , Chánh Thanh tra S , Tr  ng các phòng 

chuy n môn, Thủ tr  ng các đơn vị thuộc S  và các tổ chức, cá nhân có li n 

quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này ./. 

 

Nơi nhận: 
- Nh  Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 
- S  Nội v ; 
- Lãnh đạo S ; 
- Trung tâm CNTT (đăng tải tr n 
Website của S ); 

- Phòng TN&MT các huy n, TPLS; 
- L u: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

đã ký 
 

 

 

Bùi Văn Côi 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

QUY CHẾ  

 àm việc của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 165 /QĐ-STNMT ngày 21  /5/2018  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Chƣơng I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

 1. Quy chế này quy định về nguy n tắc, lề lối làm vi c, chế độ trách 
nhi m, trình tự giải quyết công vi c và quan h  công tác của S  Tài nguy n và 

Môi tr  ng Lạng Sơn. 

 2. Quy chế này áp d ng đối với lãnh đạo s , công chức, vi n chức và 
ng  i lao động làm vi c tại các phòng, đơn vị thuộc S  Tài nguy n và Môi 

tr  ng; các tổ chức, cá nhân có li n quan trong quá trình làm vi c với S  Tài 

nguy n và Môi tr  ng. 

 Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

 1. S  Tài nguy n và Môi tr  ng Lạng Sơn làm vi c theo chế độ thủ 
tr  ng và bảo đảm nguy n tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động phải tuân thủ 

theo pháp luật. 

 2. Bảo đảm công vi c chuy n môn thuộc thẩm quyền của S  đ ợc giải 
quyết theo đúng trình tự, thủ t c và th i hạn quy định; mọi hoạt động công tác 

phải thực hi n đúng ch ơng trình, kế hoạch, lịch công tác và Quy chế làm vi c, 
trừ tr  ng hợp đột xuất hoặc có y u cầu của cơ quan cấp tr n. 

 3. Bảo đảm phát huy năng lực, s  tr  ng của công chức, vi n chức và 

ng  i lao động; đề cao sự phối hợp trong công tác, trao đổi thông tin trong giải 
quyết công vi c và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhi m v , quyền hạn 

đ ợc pháp luật quy định. 

 4. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hi u quả trong mọi hoạt 
động. 

Chƣơng II 
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

 Điều 3. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 

1. Giám đốc S  là ng  i đứng đầu S  Tài nguy n và Môi tr  ng, chịu 
trách nhi m tr ớc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ tr  ng Bộ Tài nguy n và 

Môi tr  ng và tr ớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của S  theo chức năng, 
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nhi m v  và quyền hạn của S  Tài nguy n và Môi tr  ng đ ợc quy định tại các 

Quyết định của UBND tỉnh số: 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về vi c 

quy định chức năng, nhi m v , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S  Tài nguy n 

và Môi tr  ng tỉnh Lạng Sơn; 22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về vi c s  
đổi Điều 4 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn quy định chức năng, nhi m v , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S  

Tài nguyên và Môi tr  ng tỉnh Lạng Sơn. Khi Giám đốc đi vắng, Giám đốc S  

ủy nhi m cho 01 Phó Giám đốc S  điều hành, giải quyết công vi c của S . Nội 
dung c  thể thực hi n theo văn bản ủy quyền. 

2. Phó Giám đốc S  là ng  i giúp Giám đốc S  ph  trách, chỉ đạo một số 
lĩnh vực công tác; chịu trách nhi m tr ớc Giám đốc S  và tr ớc pháp luật về 

vi c thực hi n nhi m v  đ ợc phân công.  

Khi Phó Giám đốc đi vắng, Giám đốc xem xét, giải quyết các lĩnh vực 
ph  trách của Phó Giám đốc hoặc giao Phó Giám đốc khác x  lý. 

3. Vi c phân công nhi m v , lĩnh vực ph  trách giải quyết công vi c của 
Giám đốc, Phó Giám đốc S  thực hi n theo Quyết định phân công của Giám đốc 

S  Tài nguy n và Môi tr  ng. 

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trƣởng phòng 

và Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Sở  

1. Tr  ng phòng, Thủ tr  ng đơn vị lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ 
hoạt động của phòng, đơn vị; chịu trách nhi m tr ớc Giám đốc S , Phó Giám 

đốc S  ph  trách và tr ớc pháp luật về hoạt động của phòng, đơn vị.  

2. Tr  ng các phòng, Thủ tr  ng đơn vị phân công cấp Phó chỉ đạo, điều 
hành một số lĩnh vực công tác của phòng, đơn vị, phân công nhi m v  cho từng 

chuy n vi n, vi n chức hoặc ng  i lao động theo dõi, tham m u thực hi n các 
lĩnh vực thuộc chức năng, nhi m v  của phòng, đơn vị. 

3. Tr  ng các phòng, Thủ tr  ng đơn vị chủ động tổ chức thực hi n các 

công vi c đ ợc giao; phân công công vi c hợp lý cho công chức, vi n chức, 
ng  i lao động; th  ng xuy n chỉ đạo, h ớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và 

chất l ợng thực hi n công vi c, đảm bảo thực hi n hoàn thành các nhi m v  của 

phòng, đơn vị. Trong khi giải quyết công vi c nếu li n quan đến các phòng, đơn 
vị khác phải chủ động đề xuất với Lãnh đạo S  ph  trách để chỉ đạo phối hợp 

giải quyết. 

4. Duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ phòng, đơn vị. Quản lý 
công chức, vi n chức, ng  i lao động của phòng, đơn vị về vi c chấp hành các 

chủ tr ơng, đ  ng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n ớc, Nội quy, 

Quy chế của cơ quan và vi c thực hi n chức trách, nhi m v  đ ợc giao.  

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trƣởng phòng, Phó Thủ trƣởng đơn vị 

 1. Phó tr  ng phòng, Phó Thủ tr  ng đơn vị giúp Tr  ng phòng, Thủ 
tr  ng đơn vị chỉ đạo, điều hành và giải quyết công vi c theo nhi m v  đ ợc 
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phân công; chịu trách nhi m tr ớc Tr  ng phòng, Thủ tr  ng đơn vị và tr ớc 

pháp luật về các lĩnh vực, công vi c đ ợc giao thực hi n. 

2. Khi Tr  ng phòng, Thủ tr  ng đơn vị đi vắng, Phó tr  ng phòng, Phó 
thủ tr  ng đơn vị đ ợc ủy quyền có trách nhi m lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và 

tổ chức thực hi n các công vi c của phòng, đơn vị đ ợc giao chịu trách nhi m 

tr ớc Giám đốc S , Phó Giám đốc S  ph  trách trong th i gian đ ợc ủy quyền; 
báo cáo tình hình hoạt động của phòng, đơn vị khi cấp Tr  ng tr  lại công tác. 

 Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, nghĩa vụ, quyền 

hạn của công chức, viên chức, ngƣời lao động. 

 1. Thực hi n theo đúng quy định của pháp luật đối công chức, vi n chức, 

ng  i lao động. 

2. Chủ động nghi n cứu, tham m u về lĩnh vực chuy n môn đ ợc phân 

công theo dõi, thực hi n; hoàn thành tốt các công vi c do Lãnh đạo phòng, đơn 

vị hoặc Lãnh đạo S  giao theo quy định. 

 3. Chịu trách nhi m tr ớc Tr  ng phòng, Thủ tr  ng đơn vị về ý kiến đề 

xuất, tiến độ, chất l ợng công vi c đ ợc giao. 

 4. Chủ động trao đổi, phối hợp để giải quyết công vi c về lĩnh vực đ ợc phân 
công. 

 5. Thực hi n các nhi m v  theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức, vi n chức, lao động; các quy định của pháp luật chuy n nghành và nội 

quy, quy chế làm vi c của cơ quan, đơn vị.  

 6. Chấp hành nghi m các chủ tr ơng của Đảng,  pháp luật của Nhà n ớc; 

tự giác nghi n cứu, học tập nâng cao trình độ chuy n môn, nghi p v  đáp ứng 
y u cầu công tác. 

 7. Tuân thủ các quy trình, quy phạm về chuy n môn nghi p v  và quy 
định của pháp luật trong quá trình thực hi n nhi m v . 

 

Chƣơng III 
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

 Điều 7. Quan hệ công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trƣờng với các 

Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 1. S  Tài nguy n và Môi tr  ng phối hợp với các S , Ban, ngành và Ủy 
ban nhân dân các huy n, thành phố trong vi c giải quyết các công vi c có li n 

quan đến chức năng, nhi m v , quyền hạn của S  Tài nguy n và Môi tr  ng. 

 2. Xây dựng và thực hi n Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan li n 
quan để thực hi n tốt chức năng, nhi m v  của mỗi ngành, đơn vị đối với 

ch ơng trình, nội dung lĩnh vực công tác mang tính chất dài hạn, c  thể.  
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 3. Đối với những vấn đề có li n quan đến nhiều S , Ban, ngành và Ủy ban 
nhân dân các huy n, thành phố mà v ợt quá thẩm quyền hoặc không đủ điều 

ki n thực hi n thì S  Tài nguy n và Môi tr  ng báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hi n. 

 Điều 8. Quan hệ công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trƣờng với Phòng 

Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 1. S  Tài nguy n và Môi tr  ng có trách nhi m chỉ đạo, h ớng dẫn, kiểm 

tra hoạt động nghi p v , công tác quản lý nhà n ớc về Tài nguy n và Môi 

tr  ng của phòng Tài nguy n và Môi tr  ng huy n, thành phố. 

 2. Lãnh đạo S  bố trí th i gian đi công tác tại huy n, thành phố (định kỳ, 

hoặc đột xuất) để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hi n các công vi c thuộc 
thẩm quyền của S . 

 Điều 9. Quan hệ công tác giữa  ãnh đạo Sở với Trƣởng phòng, Thủ 
trƣởng đơn vị thuộc Sở. 

 1. Quan h  công tác giữa lãnh đạo S  với Tr  ng phòng, Thủ tr  ng các 

đơn vị thuộc S  là quan h  giữa cấp tr n với cấp d ới. Giám đốc, Phó Giám đốc 
S  ph  trách các phòng, đơn vị theo phân công, định kỳ hoặc đột xuất họp với 

Tr  ng các phòng, Thủ tr  ng các đơn vị hoặc làm vi c với lãnh đạo từng 

phòng, đơn vị để trực tiếp nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo vi c thực hi n ch ơng 
trình, kế hoạch công tác của phòng, đơn vị và của S . 

 2. Tr  ng các phòng, Thủ tr  ng các đơn vị có trách nhi m báo cáo kịp 

th i với lãnh đạo S  về kết quả thực hi n công tác và kiến nghị các vấn đề cần 
giải quyết khi thực hi n các quy định tại Điều 4 Quy chế này và đề xuất những 

cơ chế, chính sách cần s a đổi, bổ sung. 

Điều 10. Quan hệ với công dân 

 1. Công dân đến S  Tài nguy n và Môi tr  ng thực hi n các quyền theo 

quy định của pháp luật có li n quan đến lĩnh vực tài nguy n và môi tr  ng đ ợc 
tiếp theo quy chế tiếp công dân của S  Tài nguy n và Môi tr  ng. 

 2. Mọi cá nhân, tổ chức đến làm vi c, li n h  công tác với S  Tài nguy n 
và Môi tr  ng đ ợc tiếp và giải quyết  theo đúng quy định của pháp luật và  quy 

chế làm vi c của S  Tài nguy n và môi tr  ng. 

 3. Cán bộ, công chức, vi n chức và ng  i lao động thuộc S  tài nguy n 
và môi tr  ng thực hi n nghi m túc quy chế tiếp công dân của S . 

 

Chƣơng IV 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 

 Điều 11. Quy định về chế độ báo cao 

 1. Các loại báo cáo, y u cầu về cấu trúc nội dung của báo cáo; trách 

nhi m xây dựng báo cáo, th i hạn g i báo cáo: 
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 a) Loại báo cáo: Báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo 
năm; báo cáo chuy n đề. 

 b) Nội dung, bố c c báo cáo: Báo cáo phải có cấu trúc thể hi n rõ ba 

phần: kết quả thực hi n có đánh giá nhi m v  trọng tâm nhi m v  th  ng 
xuy n; ph ơng h ớng, kế hoạch thực hi n các nhi m v  kỳ sau; đề xuất kiến 

nghị; về nội dung phải thể hi n các nội dung về kết quả thực hi n nhi m v  kỳ 

tr ớc đạt đ ợc, ch a đạt đ ợc; kế hoạch nhi m v  kỳ tiếp theo; những khó khăn 

v ớng mắc cần thao gỡ, giải quyết, đề xuất kiến nghị của phòng và đơn vị mình. 

 c) Trách nhi m báo cáo: Các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc có trách 

nhi m báo cáo tình hình thực hi n nhi m v  của phòng, đơn vị mình; 

 Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhi m tổng hợp xây dựng báo cáo 

chung của S . 
 2. Th i gian g i báo cáo 

 a) Báo cáo tháng: Tr ớc ngày 12 hằng tháng các phòng, đơn vị thuộc và 

trực thuộc g i báo cáo đến Phòng Kế hoạch Tài chính của S  để tổng hợp; 

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo tháng của S  trình 
Giám đốc S  xem xét tr ớc ngày 15 hằng tháng (nếu trùng ngày nghỉ thì lùi 

sang ngày kế tiếp của tuần sau), In ấn tài li u để đ a ra cuộc họp giao ban tháng 

của S ; 
 b) Báo cáo quý I: Tr ớc ngày 15 tháng cuối quý các phòng, đơn vị thuộc 

và trực thuộc g i báo cáo của phòng và đơn vị mình về Phòng Kế hoạch Tài 

chính của S  để tổng hợp, báo cáo chung của S ;     

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo của S  trình lãnh 
đạo S  ban hành tr ớc ngày 20 tháng cuối quý (nếu trùng ngày nghỉ thì lùi sang 

ngày kế tiếp của tuần sau); 

 c) Báo cáo 6 tháng: Tr ớc ngày 15 tháng 6 hằng năm các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc g i báo cáo của phòng và đơn vị mình về Phòng Kế hoạch 
Tài chính của S  để tổng hợp, báo cáo chung của S ;     

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo của S  trình lãnh 

đạo S  ban hành tr ớc ngày 20 tháng 6 của năm (nếu trùng ngày nghỉ thì lùi 
sang ngày kế tiếp của tuần sau). 

 d) Báo cáo 9 tháng: Tr ớc ngày 15 tháng 9 hằng năm các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc g i báo cáo của phòng và đơn vị mình về Phòng Kế hoạch 

Tài chính của S  để tổng hợp, báo cáo chung của S ;     
 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo của S  trình lãnh 

đạo S  ban hành tr ớc ngày 20 tháng 9 của năm (nếu trùng ngày nghỉ thì lùi 

sang ngày kế tiếp của tuần sau) 
 đ, Báo cáo năm: Tr ớc ngày 15 tháng 12 hằng năm các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc g i báo cáo của phòng và đơn vị mình về Phòng Kế hoạch  

Tài chính của S  để tổng hợp, báo cáo chung của S ; 

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo của S  trình lãnh 
đạo S  ban hành tr ớc ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo (nếu trùng ngày nghỉ 

thì lùi sang ngày kế tiếp của tuần sau). 
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 3. Báo cáo đột xuất, báo cáo chuy n đề: Các phòng, đơn vị đ ợc giao thực 

hi n theo đề c ơng và y u cầu của cơ quan, đơn vị y u cầu báo cáo  

 

Chƣơng V 
    CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 Điều 12. Các loại chƣơng trình công tác 

 1. Ch ơng trình công tác năm. 

 a) Nội dung Ch ơng trình công tác năm: 

 Phần một: Xác định các nhi m v  trọng tâm, các định h ớng nhi m v  
chuy n môn và đề ra những giải pháp tr n tất cả các lĩnh vực công tác của năm 

kế hoạch để xây dựng kế hoạch thực hi n. 

 Phần hai: Xác định nhi m v  chi tiết theo danh m c các nhi m v , đề án, 

dự án, … cần triển khai (mỗi nhi m v , đề án, dự án … cần xác định rõ nội 

dung, y u cầu, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, th i hạn hoàn thành, lãnh đạo S  
trực tiếp chỉ đạo). 

 Phần ba: Tổ chức thực hi n  

 b) Phân công xây dựng Ch ơng trình công tác năm. 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc 
S , tham m u xây dựng Ch ơng trình công tác năm của S . 

 Tr ớc ngày 20/11 hằng năm, tr n cơ s  những y u cầu, nhi m v  đặt ra 
và  h ớng dẫn của các S , ngành li n quan; Phòng Kế hoạch - Tài chính g i văn 

bản đề nghị các phòng, đơn vị báo cáo tình hình thực hi n Ch ơng trình công 

tác năm đó và đăng ký các nhi m v , đề án, dự án … của năm sau. 

 Tr ớc ngày 30/11 hằng năm, các phòng, đơn vị thuộc S  g i các nội dung 

theo y u cầu (báo cáo tình hình thực hi n Ch ơng trình công tác trong năm và 
đăng ký các nhi m v , đề án, dự án … của năm sau) về Phòng Kế hoạch - Tài 

chính để tổng hợp và xây dựng Báo cáo, Ch ơng trình, Kế hoạch công tác theo 

y u cầu tại Điều 11 Quy chế này. 

 Tr ớc ngày 15/12 hằng năm, Phòng Kế hoạch - Tài chính trình Giám đốc 
s  xem xét, ph  duy t Ch ơng trình công tác năm sau. 

 c) Tổ chức thực hi n Ch ơng trình công tác năm. 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối, tham m u, giúp Giám đốc S  
triển khai thực hi n Ch ơng trình công tác năm. 

 Tr  ng các phòng, đơn vị tổ chức thực hi n; phân công phòng theo dõi 

ch ơng trình tổng hợp đánh giá cuối năm vi c thực hi n ch ơng trình của 
phòng, đơn vị mình g i Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo chung. 

 Vi c điều chỉnh Ch ơng trình công tác năm đ ợc thực hi n tr n cơ s  chỉ 
đạo của Giám đốc S  và đề nghị của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc S . 
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Phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối, tổng hợp để báo cáo lãnh đạo S  điều 

chỉnh ch ơng trình công tác năm. 

 2. Ch ơng trình công tác tháng. 

 a) Nội dung Ch ơng trình công tác tháng. 

  Xác định nhi m v  trọng tâm và nhi m v  chuy n môn của tháng kế tiếp; 
đề ra giải pháp, kế hoạch, ch ơng trình tổ chức thực hi n. Mỗi nhi m v  trọng 

tâm phải xác định rõ nội dung, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, th i hạn hoàn 

thành, lãnh đạo S  trực tiếp chỉ đạo. 

b) Phân công xây dựng Ch ơng trình công tác tháng. 

  Chậm nhất là ngày 20 hằng tháng, các phòng, đơn vị thuộc S  g i dự 
kiến Ch ơng trình công tác tháng sau cho phòng Kế hoạch - Tài chính, trong đó 

có đề nghị những công vi c cần bổ sung hoặc điều chỉnh th i gian thực hi n để 
tổng hợp báo cáo lãnh đạo S . Quá th i hạn tr n phòng, đơn vị nào không g i 

coi nh  không có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh.  

  Chậm nhất là ngày 24 hàng tháng, phòng Kế hoạch - Tài chính trình 
Giám đốc s  xét duy t Ch ơng trình công tác tháng sau. 

 d) Tổ chức thực hi n Ch ơng trình công tác tháng. 

  Phòng Kế hoạch - Tài chính là đầu mối giúp lãnh đạo S  triển khai thực 

hi n Ch ơng trình công tác tháng. 

 3. Lịch công tác tuần:  

 a) Giám đốc, Phó Giám đốc s , thủ tr  ng các phòng, đơn vị trực thuộc 
xây dựng kế hoạch thực hi n công tác tuần theo từng nhi m v , công vi c, th i 

gian thực hi n, địa điểm và phân công thực hi n g i Văn phòng S  để tổng hợp  

 b) Thủ tr  ng các phòng, đơn vị phải th  ng xuy n theo dõi, đôn đốc 
vi c thực hi n; hằng ngày cập nhật lịch công tác khi có nhi m v  mới đ ợc giao; 

th  ng xuy n phối hợp với Văn phòng S , Trung tâm Công ngh  thông tin để 

cấp nhật lịch. 

 c) Văn phòng s  căn cứ ch ơng trình công tác tháng, lịch làm vi c của 

Giám đốc, Phó Giám đốc s , các phòng, đơn vị xây dựng lịch công tác tuần của 
s  và từng lãnh đạo s . 

 d) Tr ớc 15 gi  của ngày thứ năm hàng tuần, các phòng, đơn vị thuộc S  
g i báo cáo nhanh về kết quả công tác của tuần hi n tại (c  thể các công vi c 

tỉnh giao, lãnh đạo S  giao, công vi c định kỳ th  ng xuy n, vi c giải quyết các 

kiến nghị của các huy n) và dự kiến Ch ơng trình kế hoạch công tác tuần kế 

tiếp cho Văn phòng S  để tổng hợp xây dựng Ch ơng trình công tác tuần chung 
của S . 

 4. Trung tâm công ngh  thông tin c  cán bộ theo dõi, th  ng xuy n phối 
hợp với Văn phòng S  để đăng tải lịch làm vi c, bổ sung thông tin lịch làm vi c 

một cách kịp th i. 
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 Điều 13. Theo dõi và đánh giá chƣơng trình công tác 

 1. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhi m theo dõi và đánh giá các 

Ch ơng trình công tác năm, quý, tháng; báo cáo lãnh đạo S  để chỉ đạo, điều 
hành và điều chỉnh kịp th i. 

 2. Văn phòng S  chịu trách nhi m theo dõi và đánh giá Ch ơng trình 
công tác tuần; báo cáo lãnh đạo S  trong buổi họp giao ban tuần của lãnh đạo 

S .       

 3. Tr n  cơ s  kết quả thực hi n nhi m v  hằng tuần, hằng tháng, Văn 
phòng s  chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính tổng hợp, đánh giá 

kết quả thực hi n của các phòng, đơn vị, làm căn cứ đánh giá, xếp loại cả năm 

của các phòng, đơn vị và ng  i đứng đầu các đơn vị. 

 

Chƣơng VI 
CHẾ ĐỘ HỌP VÀ HỘI NGHỊ 

 

 Điều 14. Các cuộc họp 

 1. Họp giao ban tuần: 

 Thành phần dự họp: Giám đốc S  và các Phó Giám đốc S ; Chánh Văn 
phòng s , Tr  ng phòng Kế hoạch-Tài chính. Tùy theo y u cầu công vi c có thể 

m i th m một số Tr  ng phòng, đơn vị trực thuộc. 

 Nội dung: Đánh giá vi c thực hi n các nhi m v  trọng tâm trong tuần; 
bàn, triển khai các nhi m v  trong tuần tới. 

 Th i gian: Chiều thứ 6 hằng tuần hoặc sáng thứ 2 tuần kế tiếp. 

Tùy tình hình công vi c c  thể, Giám đốc s  quyết định th i gian họp 

giao ban tuần. 

 2. Họp giao ban tháng: 

 - Thành phần dự họp: Giám đốc S  và các Phó Giám đốc S ; tr  ng, phó 
các phòng, đơn vị trực thuộc s ; Chủ tịch công đoàn, Bí th  đoàn Thanh ni n. 

 Nội dung: Đánh giá kết quả công tác của tháng và bàn ch ơng trình, kế 
hoạch triển khai nhi m v  tháng sau, đồng th i thông báo những thông tin cần 

thiết và giải quyết công vi c phát sinh khác. 

 Th i gian: Ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hoặc các cuộc 
họp, hội nghị khác của Tỉnh, của Bộ thì sẽ giao ban tr ớc ngày 25 hoặc lùi vào 

ngày đầu tuần tiếp theo.  

 3. Họp với các cơ quan hữu quan để giải quyết công vi c:  

  Căn cứ vào y u cầu công vi c, tr n cơ s  đề xuất của Tr  ng các phòng, 
đơn vị trực thuộc s , lãnh đạo s  xem xét sự cần thiết, thành phần m i dự họp, 

báo cáo Giám đốc s  xem xét, quyết định hoặc đồng ý cho tổ chức họp. Các 

cuộc họp m i nhiều s , ngành, UBND các huy n, thành phố tham dự cần phải 
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xem xét kỹ tính cấp bách, các vấn đề phức tạp, khó khăn, ch a có sự thống nhất 

để đ a ra họp bàn thảo luận. Tăng c  ng tinh thần trách nhi m với các nội dung, 

nhi m v  thuộc phạm vi, thẩm quyền của s ; giảm bớt các cuộc họp không cần 

thiết, gây tốn phí th i gian, công sức, phiền hà cho các đơn vị khác. 

Phòng, đơn vị đ ợc giao nhi m v  chủ trì tổ chức họp, phải thống nhất với 

Văn phòng về địa điểm, th i gian, giấy m i họp; chuẩn bị nội dung họp và các tài 
li u, hồ sơ li n quan k m theo; tham m u, đề xuất các ph ơng án x  lý công vi c 

chuy n môn để Lãnh đạo S  chủ trì cuộc họp xem xét, kết luận cuộc họp.  

 Điều 15. Các hội nghị 

 1. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành tài nguy n môi tr  ng 

toàn tỉnh: 

  Thành phần dự họp: Giám đốc và các Phó Giám đốc S ; Tr  ng, Phó các 

phòng, đơn vị trực thuộc s ; lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai và 

Phòng Tài nguy n Môi tr  ng các huy n, thành phố.  

 Nội dung: Kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả nhi m v  trong 6 

tháng đầu năm của ngành Tài nguy n và Môi tr  ng tỉnh Lạng Sơn và bàn 
nhi m v , giải pháp thực hi n trong 6 tháng cuối năm. 

 Th i gian: Tổ chức vào đầu tháng 7 hàng năm (th i gian, địa điểm do 
Giám đốc S  quyết định). 

 2. Hội nghị tổng kết công tác năm:  

 - Thành phần dự họp:  

+ Thành phần tri u tập: Giám đốc S  và các Phó Giám đốc S ; toàn bộ 
công chức của S  (kể cả Chi c c Bảo v  môi tr  ng); Tr  ng, Phó các đơn vị sự 

nghi p trực thuộc s ; lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phòng 

Tài nguy n Môi tr  ng các huy n, thành phố.  

+ Thành phần khách m i: Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo một số s , 

ngành li n quan, UBND các huy n thành phố (thành phần c  thể sẽ báo cáo, xin 

ý kiến UBND tỉnh theo quy định). 

- Nội dung: Kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả nhi m v  công tác 

cả năm của ngành Tài nguy n và Môi tr  ng tỉnh Lạng Sơn và bàn m c ti u, 
nhi m v , giải pháp thực hi n trong năm tới. 

- Th i gian: Tổ chức vào cuối tháng 12. 

 3. Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm. 

 Tổ chức trong tháng 1, thành phần, nội dung, th i gian, địa điểm do Giám 
đốc S  quyết định. 

 4. Các hội nghị khác. 

 Ngoài các hội nghị tr n, theo y u cầu, nhi m v  thực tế, S  có thể tổ chức 

các hội nghị khác (Hội nghị chuy n đề, Hội nghị tập huấn công tác chuy n 
môn...). Thành phần, nội dung, th i gian, địa điểm do Giám đốc S  quyết định. 



 11 

 Điều 16. Công tác chuẩn bị cuộc họp và hội nghị: 

 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức họp, hội nghị:  

 Phòng, đơn vị đ ợc Giám đốc S  giao chủ trì chuẩn bị nội dung, chịu 
trách nhi m xây dựng kế hoạch tổ chức họp, hội nghị để xin ý kiến lãnh đạo S  

quyết định về: 

 a) Nội dung họp, hội nghị; phân công chuẩn bị báo cáo.  

  b) Thành phần, th i gian, địa điểm họp, hội nghị. 

 c) Dự kiến ch ơng trình họp, hội nghị. 

 d) Dự trù kinh phí. 

 đ) Các vấn đề khác có li n quan. 

 2. Chuẩn bị và thông qua báo cáo.  

 a) Phòng, đơn vị đ ợc phân công chuẩn bị báo cáo, tiến hành dự thảo báo 
cáo và trình Phó Giám đốc S  ph  trách duy t báo cáo và các tài li u cần thiết 

khác, sau đó trình Giám đốc S  cho ý kiến. 

 b) Th i gian chậm nhất tr ớc ngày họp, hội nghị 05 ngày các phòng, đơn 
vị đ ợc giao dự thảo báo cáo phải trình lãnh đạo S  duy t báo cáo; tr ớc ngày 

họp, hội nghị 02 ngày lãnh đạo S  phải duy t hoặc ký báo cáo để đảm bảo th i 
gian in ấn, nhân bản, ban hành. 

 3. M i dự họp, hội nghị: 

 Văn phòng S  hoặc phòng, đơn vị đ ợc phân công chủ trì tổ chức họp, 

hội nghị thống nhất g i giấy m i theo đúng thành phần, kịp th i gian. Giấy m i 

lãnh  đạo cấp tr n dự họp, hội nghị đ ợc m i bằng giấy m i đích danh ri ng, do 
lãnh đạo S  ký m i. 

 4. Chuẩn bị các điều ki n ph c v  họp, hội nghị: 

 a) Văn phòng S  chịu trách nhi m in, sao ch p các tài li u do phòng, đơn 

vị thuộc S  chuẩn bị và bố trí phòng họp, hội nghị (nếu tổ chức trong cơ quan). 

Tài li u ph c v  họp, hội nghị phải chuyển cho Văn phòng tr ớc ngày họp, hội 
nghị ít nhất là 02 ngày, trừ tr  ng hợp đột xuất. 

 b) Phòng, đơn vị đ ợc giao nhi m v  chủ trì nội dung họp, hội nghị có 
trách nhi m c  cán bộ tham gia phối hợp cùng Văn phòng S  sắp xếp tài li u đối 

với những tr  ng hợp có số l ợng văn bản nhiều. 

 c) Chế độ cho đại biểu dự họp, hội nghị thực hi n theo quy định; Văn 
phòng S  có trách nhi m chuẩn bị các điều ki n ph c v  họp, hội nghị. 
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Chƣơng VII 
TIẾP NHẬN, QUẢN  Ý, XỬ  Ý, THEO DÕI VĂN BẢN 

 

 Điều 17. Xử lý văn bản 

 1. Toàn bộ văn bản đến, đi của S  Tài nguy n và Môi tr  ng phải đ ợc 
tiếp nhận, vào sổ, phát hành theo đúng quy định của pháp luật về công tác văn 

th , l u trữ. 

 Quy trình x  lý đ ợc thực hi n hoàn toàn tr n ch ơng trình Văn phòng đi n 

t  (eOffcie, eGov) theo Quy chế s  d ng eOffice, eGovcủa S  (trừ văn bản mật); 

2. X  lý văn bản đến: Là văn bản của các tổ chức, công dân g i đến S  
Tài nguy n và Môi tr  ng. 

a) Văn bản đến là văn bản đi n t  của các s , ban, ngành, UBND các 
huy n, thành phố đ ợc g i đến Văn th  qua mạng bằng ch ơng trình eOffice, 

eGov của tỉnh đã đ ợc xác thực đi n t  (Ký số) theo quy định: Văn th  nhập sổ 

đi n t , chuyển trình Giám đốc S  xem xét để phân giao x  lý. 

b) Văn bản đến là bản giấy đ ợc Văn th  của S  tiếp nhận đ ợc g i đến 

theo đ  ng b u đi n hoặc tiếp nhận từ tổ chức, cá nhân g i trực tiếp đến S  qua 
bộ phận một c a hoặc văn th : Văn th  vào sổ, quét (scan) văn bản, chuyển trình 

Giám đốc để phân giao x  lý (trừ các văn bản đã g i đến theo eOffice , eGov). 

c) Văn bản đến đ ợc x  lý giao nhi m v  đến các Tr  ng phòng, đơn vị  
thuộc S , Tr  ng các phòng, đơn vị nghi n cứu và giao nhi m v  cho cấp d ới 
thực hi n.  

d) Văn th  chuyển bản giấy cho các phòng, đơn vị đã đ ợc Giám đốc 
phân giao tr n mạng eOffice, eGov. 

 đ) Đối với những hồ sơ, văn bản li n quan đến lĩnh vực thực hi n theo cơ 
chế một c a, một c a li n thông đ ợc thực hi n theo quy định, thủ t c, trình tự 

ri ng do Giám đốc S  Tài nguy n và Môi tr  ng ban hành. 

 e)  Văn bản đến g i đích danh cho Giám đốc, Phó Giám đốc (không g i 
theo đ  ng eOffce, eGov): Nếu thuộc thẩm quyền, trách nhi m x  lý, giải quyết 

theo chức năng, nhi m v  c  thể của S  Tài nguy n và Môi tr  ng thì chuyển 
cho Văn th  đề vào sổ, quét văn bản để phân giao x  lý theo quy định. 

 g) Văn bản g i đến Thanh tra s  đều phải chuyển cho Văn th  vào sổ, 
quét, chuyển cho Chánh Thanh tra s  x  lý theo thẩm quyền (trừ văn bản mật). 

Chánh Thanh tra s  x  lý hoặc phân công công chức thuộc quyền x  lý và phải 

báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc ph  trách lĩnh vực. 

 h) Văn bản g i đến Chi c c Bảo v  Môi tr  ng và các đơn vị sự nghi p 
thuộc s  phải đ ợc quản lý theo quy định của pháp luật về văn th , l u trữ. 

 i) Các phòng, đơn vị trực thuộc s  khi nhận đ ợc văn bản thuộc thẩm quyền 
giải quyết của S  đều phải chuyển cho Văn th  vào sổ để x  lý theo quy định. 

 3.  X  lý văn bản đi:  
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 a) Quy trình x  lý thực hi n theo đúng quy định s  d ng eOffice, eGov 
của S  Tài nguy n và Môi tr  ng;  

b) Các văn bản thuộc chức năng, nhi m v  của phòng, đơn vị nào thì 
phòng, đơn vị đó soạn thảo và chịu trách nhi m về nội dung và thể thức văn bản 
đó. Tr  ng hợp đặc bi t, cần thiết, Giám đốc S  quyết định thành lập tổ soạn 

thảo ri ng.  

c) Các nội dung, nhi m v  li n quan đến các phòng, đơn vị trực thuộc s , 

khi dự thảo văn bản phải g i, xin ý kiến tr ớc khi trình Lãnh đạo s  xem xét. 

d) Văn bản sau khi đ ợc ng  i có thẩm quyền ký thì đ ợc phát hành 
chuyển cho Văn th  phát hành theo đúng quy định. 

 4. Vi c xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Thực hi n 
theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 

2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

 5. Quản lý văn bản mật: Văn bản đến, đi là văn bản thuộc danh m c bí 
mật theo quy định đ ợc thực hi n theo Quy định bảo v  bí mật Nhà n ớc. 

Không đ ợc đăng tải tr n mạng máy tính, không đ ợc tự ý nhân sao.  

 Điều 18. Quy định về ký các văn bản 

1. Giám đốc S  ký các văn bản sau: 

Ký các văn bản thuộc thẩm quyền và lĩnh vực trực tiếp ph  trách; văn bản 
về tổ chức cán bộ; 

Ký các văn bản báo cáo, trình với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Bộ tr  ng Bộ Tài nguy n và Môi tr  ng; 

2. Ủy quyền cho các Phó Giám đốc s  ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực 

đã phân công cho Phó giám đốc. Các nội dung lien quan đến công tác cấp mỏ, 
đóng c a mỏ tr ớc khi ký phải báo cáo Đồng chí giám Đốc. Tr  ng hợp các văn 

bản thuộc lĩnh vực đã phân công nh ng có nội dung nhạy cảm, phức tạp thì phải 

báo cáo xin ý kiến Giám đốc tr ớc khi ký ban hành 

 3. Chánh Văn phòng S  ký các văn bản sau: 

 Ký thừa l nh Giám đốc S  một số loại văn bản gồm: Giấy giới thi u hành 
chính thông th  ng; giấy nghỉ phép năm của công chức, vi n chức và ng  i lao 

động; giấy m i; giấy điều xe (khi đ ợc Lãnh đạo S  ủy quyền hoặc giao c  thể), 

ký sao l c các văn bản, bi n bản làm vi c; ký các văn bản của S  mang tính chất 
thông báo. 

 4. Chánh Thanh tra S : Ký thừa ủy quyền các văn bản thuộc chức năng, 

nhi m v  theo ủy quyền của Giám đốc S  và ký các văn bản thuộc thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật. 

 5. Thủ tr  ng đơn vị thuộc S ; Giám đốc các đơn vị sự nghi p trực thuộc S :  

 a) Đ ợc ký các văn bản thuộc thẩm quyền trong phạm vi chức năng, 

nhi m v  chuy n môn của đơn vị theo quy định của pháp luật. 
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 b) Đ ợc ký các quyết định điều động, luân chuyển, phân công công chức, 
vi n chức, ng  i lao động trong nội bộ phòng, đơn vị sau khi có ý kiến bằng văn 

bản của Giám đốc S .  

 Điều 19. Quản lý và phát hành văn bản 

 1. Văn phòng S  có trách nhi m phát hành các văn bản của S  sau khi cấp 
có thẩm quyền ký, đồng th i tổ chức l u trữ theo quy định của pháp luật.  

 2. Vi c phát hành và quản lý văn bản phải thực hi n theo quy định của 
pháp luật hi n hành. 

 Điều 20. Chế độ quản lý tài liệu. 

 1. Cán bộ, công chức trong cơ quan phải thực hi n nghiêm túc công tác 
quản lý tài li u tại phòng, đơn vị và phải m  sổ sách theo dõi tài li u tại phòng, 

đơn vị. Tài li u phải đ ợc sắp xếp gọn gàng, khoa học, ti n cho công tác tra cứu, 
s  d ng. 

 2. Quản lý tài li u, hồ sơ do phòng, đơn vị thành lập theo chức năng, 

nhi m v  đ ợc giao bảo đảm đúng quy định.  

 3. Sau khi giải quyết xong công vi c, tài li u đ ợc l u giữ tại phòng, đơn 

vị chuy n môn trong một th i gian theo y u cầu thực tiễn, sau đó chuyển theo 
danh m c sang Trung tâm Công ngh  thông tin thuộc S  để l u giữ x  lý theo 

quy định. 

 4. Các văn bản về công khai tài chính phải đ ợc ni m yết công khai theo quy 
định. 

 

Chƣơng VIII 
TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN 

 

 Điều 21. Trách nhiệm của Giám đốc Sở 

 1. Tiếp công dân tại S  vào ngày 01 hàng tháng và có thể tiếp đột xuất, 

theo y u cầu của công dân. Tham gia tiếp công dân với Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Th  ng trực Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng.  

 2. Giám đốc S  có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc S  tiếp công dân và 

tham gia tiếp công dân với lãnh đạo UBND tỉnh, nh ng ít nhất mỗi quý Giám 

đốc S  phải bố trí th i gian để tiếp công dân 01 buổi. 

 Điều 22. Trách nhiệm của Văn phòng Sở 

 1. H ớng dẫn công dân theo quy định. 

 2. Kịp th i thông báo cho Thanh tra S  khi có công dân đến y u cầu 
đ ợc tiếp. 

 Điều 23. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở 
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 1. Chánh Thanh tra S  tham gia tiếp công dân với lãnh đạo S  theo lịch 
quy định tại  Điều 21 Quy chế này. 

 2. Bố trí cán bộ tiếp công dân th  ng trực tại phòng tiếp công dân vào 
ngày 01 hàng tháng. 

 3. Khi cần thiết có thể y u cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc S  cùng 
tiếp công dân nếu nội dung có li n quan đến vi c thực hi n nhi m v  của phòng, 

đơn vị đó. 

 4. H ớng dẫn, trả l i vi c khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

  5. Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị có li n quan chuẩn bị hồ sơ, 

tài li u để lãnh đạo S  tiếp công dân. 

 6. Thực hi n chế độ báo cáo với lãnh đạo S , Thanh tra Tỉnh và Thanh tra 

Bộ Tài nguy n và Môi tr  ng về công tác tiếp công dân. 

 7. Khi cần thiết có thể ủy quyền cho cấp d ới thực hi n công tác tiếp 

công dân. 

 Điều 24. Trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở  

 1. Phối hợp kịp th i với Chánh Thanh tra S  trong vi c tiếp công dân, x  
lý các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân đối với 
lĩnh vực li n quan. 

 2. C  cán bộ có chuy n môn theo đúng y u cầu của Thanh tra S  để cùng 
phối hợp tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của S . 

 Điều 25. Trách nhiệm của công chức, viên chức, ngƣời lao động 

Công chức, vi n chức của các phòng, đơn vị thuộc S  thực hi n tiếp công 

dân theo sự phân công của lãnh đạo Phòng, Đơn vị; quá trình tiếp công dân phải 

tuân thủ tuy t đối quy định của pháp luật về tiếp công dân, các quy định của 
pháp luật chuy n ngành. 

 

Chƣơng IX 
CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC VÀ TIẾP KHÁCH 

 

 Điều 26.  Đi công tác trong nƣớc 

 1. Tham gia đoàn công tác liên ngành: 

 a) Vi c c  cán bộ, công chức, vi n chức tham gia các đoàn công tác của 
tỉnh phải theo đúng thành phần đ ợc y u cầu. Những vấn đề li n quan đến 

ngành phải đ ợc chuẩn bị bằng văn bản theo y u cầu của Tr  ng đoàn công tác. 

 b) Khi kết thúc ch ơng trình công tác, chậm nhất sau 05 ngày làm vi c 

cán bộ, công chức tham gia đoàn phải báo cáo bằng văn bản g i thủ tr  ng đã 
c  đi công tác về kết quả ch ơng trình công tác, những vấn đề có li n quan đến 

ngành do các tổ chức, cá nhân đề nghị khi làm vi c với đoàn, kết luận của 

Tr  ng đoàn. 
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 2. Các đoàn công tác khác: 

 a) Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc S  khi đi công tác phải báo cáo 
Giám đốc S  và Phó Giám đốc S  ph  trách về nội dung, th i gian, địa điểm đi 
công tác, làm vi c; 

 b) Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc S  khi c  cán bộ thuộc thẩm quyền 
quản lý đi công tác phải đảm bảo đúng thành phần li n quan đến nội dung, 

ch ơng trình công tác; nếu th i gian đi công tác từ 02 ngày tr  l n phải bố trí 

ng  i thay thế giải quyết công vi c th  ng xuy n tại cơ quan. 

 c) Đoàn đ ợc c  đi công tác   cơ s  phải chuẩn bị kế hoạch, ch ơng trình 
và báo cáo lãnh đạo S  ph  trách và thông báo cho cơ s  biết tr ớc khi đến làm 

vi c ít nhất 03 ngày làm vi c. 

 Điều 27. Đi công tác nƣớc ngoài 

 1. Cán bộ, công chức, vi n chức đi công tác n ớc ngoài phải đ ợc sự cho 
phép của cấp có thẩm quyền, phải chuẩn bị những nội dung li n quan đến ngành 

theo y u cầu của đoàn công tác và chịu trách nhi m tr ớc pháp luật về những 

nội dung đó phải chấp hành đúng các quy định của Đảng và Nhà n ớc khi ra 
n ớc ngoài. 

 2. Sau khi hoàn thành ch ơng trình công tác, trong th i gian 05 ngày làm 
vi c, cán bộ, công chức, vi n chức đi công tác n ớc ngoài phải báo cáo lãnh đạo 

S  và các cơ quan chức năng (theo quy định của UBND tỉnh) về kết quả làm 

vi c và ý kiến kết luận của tr  ng đoàn. 

 Điều 28. Tiếp khách 

 1. Tiếp và làm vi c với khách trong n ớc. 

 a) Chánh Văn phòng S  có trách nhi m xây dựng ch ơng trình và báo cáo 

lãnh đạo S  về kế hoạch tiếp khách đến làm vi c và trao đổi kinh nghi m công tác. 

 b) Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc S  có trách nhi m phối hợp cùng Văn 

phòng S  tiếp và làm vi c với khách theo thông báo của Văn phòng S . 

 2. Tiếp và làm vi c với khách n ớc ngoài. 

 Vi c tiếp và làm vi c với khách n ớc ngoài chỉ thực hi n khi Ủy ban nhân 
dân tỉnh giao nhi m v . Trong quá trình làm vi c, trao đổi, tiếp xúc với ng  i 

n ớc ngoài phải thực hi n các quy định về bảo v  bí mật Nhà n ớc và các quy 

định khác có li n quan. Trong th i gian 03 ngày làm vi c kể từ ngày kết thúc 
tiếp và làm vi c với khách n ớc ngoài, phòng, đơn vị chủ trì với lãnh đạo S  

tiếp và làm vi c với khách n ớc ngoài phải dự thảo trình lãnh đạo S  báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiếp và làm vi c với khách n ớc ngoài. 
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Chƣơng X 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

 

 Điều 29. Thẻ công chức, viên chức và sử dụng thẻ công chức, viên 

chức: 

 1. Thẻ công chức, vi n chức do cơ quan thẩm quyền in, cấp phát theo quy 

định. Mỗi công chức, vi n chức đ ợc phát 01 thẻ có ghi đầy đủ t n cơ quan, họ 
và t n, chức v  hoặc chức danh công vi c, mã số thẻ và ảnh chân dung. 

 2. Công chức, vi n chức phải đeo thẻ khi thực hi n nhi m v , công v , 

trong giao tiếp với công dân tại cơ quan trong gi  làm vi c. 

3. Công chức, vi n chức phải s  d ng, quản lý thẻ của mình theo quy 

định; tr  ng hợp bị mất, h  hỏng hoặc thay đổi các thông tin tr n thẻ phải thông 
báo cho Chánh Văn phòng s  biết để báo cáo, x  lý theo quy định. 

Điều 30. Quy định về thời gian làm việc  

 1. Th i gian làm vi c là 8 gi  trong một ngày, 5 ngày trong một tuần (trừ 
ngày lễ, ngày tết đ ợc nghỉ theo quy định); Buổi sáng bắt đầu từ 7h00, kết thúc 

lúc 11h30; buổi chiều bắt đầu lúc 13h30, kết thúc lúc 17h00. 

 2. Ngoài th i gian làm vi c theo quy định, nếu theo y u cầu của công 

vi c, cán bộ, công chức, vi n chức có thể làm th m gi  hoặc làm vi c trong 
những ngày nghỉ nh ng phải báo cáo và đ ợc sự đồng ý của lãnh đạo phòng, 

đơn vị. Chế độ làm th m gi  và làm vi c trong những ngày nghỉ đ ợc thực hi n 

theo quy định của pháp luật nh ng cần hạn chế đến mức tối đa . 

 Điều 31. Chế độ nghỉ phép, thai sản và nghỉ với lý do riêng 

 1. Công chức, vi n chức, ng  i lao động đ ợc nghỉ phép hằng năm theo 
quy định của Luật Lao động. Th i điểm nghỉ phép đ ợc thực hi n trong năm 

công tác và đến hết Quý I của năm liền kề. 

2. Giám đốc S  quyết định cho phép Phó Giám đốc S , công chức, ng  i 
lao động các phòng, đơn vị thuộc s  và tr  ng, phó các đơn vị trực thuộc s  

nghỉ phép. Thủ tr  ng các đơn vị trực thuộc s  quyết định cho phép công chức, 

vi n chức, ng  i lao động thuộc quyền quản lý nghỉ phép theo quy định. 

3. Công chức, vi n chức, ng  i lao động đ ợc nghỉ chế độ thai sản, chữa 

b nh theo quy định của pháp luật hi n hành. 

 4. Nghỉ với lý do ri ng:  

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc S  xin nghỉ vi c ri ng phải báo 
cáo và đ ợc sự đồng ý của lãnh đạo S  ph  trách phòng, lĩnh vực; nghỉ từ 3 

ngày tr  l n phải báo cáo và đ ợc sự đồng ý của Giám đốc S . 

Công chức (không giữ chức v  lãnh đạo) xin nghỉ vi c ri ng 01 ngày do 
tr  ng phòng quyết định; nghỉ tr n 01 ngày với lý do ri ng phải đ ợc sự đồng ý 

của Phó Giám đốc S  ph  trách, nghỉ với lý do ri ng từ 03 ngày li n t c tr  l n 
thì tính trừ vào ngày nghỉ phép của năm đó. Vi c giải quyết cho vi n chức, 
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ng  i lao động trong các đơn vị sự nghi p thuộc S  nghỉ với lý do ri ng do Thủ 

tr  ng đơn vị sự nghi p xem xét, quyết định và không trái với Quy chế này. 

  Điều 32. Các quy định khác 

  Các quy định khác không n u trong Quy chế này thì thực hi n theo các 

quy chế, quy định đ ợc S  Tài nguy n và Môi tr  ng ban hành, bao gồm:  

 1. Quy chế thực hi n dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

 2. Quy chế chi ti u nội bộ, quản lý và s  d ng tài sản. 

 3. Quy chế quản lý và s  d ng tiền thu phí, l  phí đ ợc trích để lại cơ 

quan. 

 4. Quy chế thi đua, khen th  ng. 

 5. Quy chế văn th  l u trữ. 

 6. Quy tắc ứng x  của cán bộ, công chức, vi n chức làm vi c tại S  Tài 
nguy n và Môi tr  ng Lạng Sơn. 

 7. Các quy chế, quy định khác đ ợc pháp luật quy định. 

Chƣơng XI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 33. Tổ chức thực hiện: 

 Toàn thể công chức, vi n chức và ng  i lao động thuộc S  Tài nguy n và 
Môi tr  ng có trách nhi m thực hi n nghi m chỉnh Quy chế này.  

 Thủ tr  ng các đơn vị thuộc S  có trách nhi m ban hành Quy chế làm 
vi c của đơn vị mình phù hợp với các quy định của Quy chế này.  

  Trong quá trình tổ chức thực hi n Quy chế này, nếu có những nội dung 
ch a phù hợp cần s a đổi, bổ sung, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc S  có 

trách nhi m phản ánh bằng văn bản về Văn phòng S  để tổng hợp trình Giám 

đốc S  xem xét, quyết định./. 
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Bùi Văn Côi 

 


