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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 

 

 Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 

05/2/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi Điều 4, Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Lạng Sơn; 

 Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ngành tài nguyên và 

môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình công tác năm 

2020, cụ thể như sau:  

 I. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 

1. Nhiệm vụ tháng 1 

(1) Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngành tài nguyên 

và môi trường năm 2020, các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020. 

Phân bổ dự toán thu chi ngân sách, giao chỉ tiêu kế hoạch về nhiệm vụ chuyên 

môn và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho khối văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ 

môi trường và các đơn vị sư ̣nghiêp̣ trực thuộc Sở (Phòng Kế hoạch tài chính chủ 

trì phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện. Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(2) Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2019 (Văn phòng Sở chủ trì phối 

hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(3) Hoàn thành Bảng giá đất giai đoaṇ 2020 - 2024 để triển khai thực hiện 

trên điạ bàn toàn tỉnh (Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ 

Sở chỉ đạo) 

(4) Hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của 11/11 huyện, thành phố (Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo) 

(5) Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng đất thực hiện kiểm kê đất đai 

chuyên đề. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hơp̣ c ông tác kiểm kê đất đai 

cấp tỉnh (Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo) 

 (6) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính. 

(Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai 

và Văn phòng Sở  thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 
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(7) Xây dựng kế hoạch triển khai và đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 70/KH-

UBND ngày 18/4/2019 về đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và 

người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch 

trao giấy chứng nhận còn tồn đọng của các dự án cho người sử dụng đất (Văn 

phòng Đăng ký đất đai thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo) 

 (8) Trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình quan trắc môi trường tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 và lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm 2015-2020. Xây 

dựng dự toán chi sự nghiệp sự nghiệp môi trường năm 2020 (Chi cục Bảo vệ môi 

trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(9) Tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi 

trường trong khai thác khoáng sản; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện quan 

trắc, giám sát môi trường định kỳ theo báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản và kế hoạch bảo vệ môi trường (Chi cục 

Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(10) Hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/5/2019 của Bộ Chính trị (Chi cục Bảo vệ môi trường thực 

hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo.   

(11) Kiểm tra hậu kiểm 01 đối tượng theo 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 

của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(12) Thực hiện thanh toán khối lượng cho các dự án theo quy định (Phòng 

Kế hoạch thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

2. Nhiệm vụ tháng 2 

(1) Tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp năm 2020 (Văn phòng Sở chủ 

trì phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(2) Xây dựng Kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thành phố năm 

2020 (Văn phòng Sở tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(3) Xây dựng kế hoạch triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm 2020 của Sở khi 

được UBND tỉnh phê duyệt; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các phòng, 

đơn vị thuộc Sở và xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thực hiện quyết định của Bộ tài nguyên 

và môi trường ban hành chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi 

trường thực hiện Nghị  quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP (Phòng Kế 

hoạch – Tài chính tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(4) Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất của các tổ 

chức được giao đất trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Chu 

Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(5) Tổng hợp báo cáo đề xuất giải quyết các vướng mắc về Bảng giá các 

loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 do thực hiện Nghị quyết 

số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 
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sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn (Phòng Quản lý đất đai 

thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(6) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh giai đoaṇ 2021-2025 (Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch 

PGĐ Sở chỉ đạo).   

(7) Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại các huyện, thành phố (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo) 

(8) Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

phương án sử dụng đất của các nông lâm trường trả về cho địa phương tại 03 xã đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ hoàn thành viêc̣ xây dưṇg 

Phương án sử duṇg đất các công ty lâm nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh bàn giao về điạ 

phương đối với 25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng. 

(Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(9) Hoàn thành báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019 để báo cáo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định tại Luật Đo đạc và bản 

đồ (Phòng Quản lý đất đai thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo 

(10) Tiếp tục tham mưu thực hiện đấu giá các khu đất được UBND tỉnh giao, 

đồng thời rà soát báo cáo đề xuất xử lý các khu đất công đã được UBND tỉnh giao 

(Trung tâm tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện, Đ/c chu Văn Thạch 

PGĐ Sở chỉ đạo). 

(11) Xây dựng Kế hoạch, kiểm tra quyết toán tài chính năm 2019 tại Văn 

phòng Sở và các đơn vị trực thuộc (Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện, 

Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(12) Hoàn thiện Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ quan tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (Văn phòng Sở chủ trì phối với với phòng Quản lý đất đai, Thanh tra 

Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo) 

(13) Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện dự 

án “Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ 

là nguồn nước nội tỉnh Lạng Sơn.” (Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng 

sản chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình 

Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(14) Đề xuất chủ trương thực hiện Dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng tài 

nguyên nước để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2030 (Điều 5 Luật số 35/2018/QH14; Mục 244 Nghị quyết số 

110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy 

hoạch được tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 
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theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch). (Phòng Quản lý tài 

nguyên nước và Khoáng sản tham mưu thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt – Phó 

Giám đốc Sở chỉ đạo). 

 (15) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh (Chi cục Bảo vệ môi trường thực 

hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

(16) Tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh năm 2019 theo 

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT(Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô 

Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

(17) Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Trung tâm Công nghệ thông tin 

thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo) 

(18) Thu thập, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của một đối tượng thanh tra theo 

Quyết định 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở. Thực hiện kiểm tra 

nội bộ 01 phòng, đơn vị thuộc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(19) Hoàn thành, trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tình hình quản lý nhà 

nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 báo cáo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 18/02/2020 (Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng 

sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(20) Xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn (Phòng Quản lý 

đất đai, phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản và Chi cục Bảo vệ môi 

trường tham mưu thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; Các đ/c lãnh 

đạo Sở theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo thực hiện). 

(21) Xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế chỉ ra trong công tác cải 

cách hành chính năm 2019: Tiếp tục tăng cường kỳ luật kỷ cương hành chính, 

nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; rà soát cập 

nhật, chuẩn hóa TTHC; giảm tỷ lệ trả kết quả chậm muộn xuống dưới 5% trong 

giải quyết TTHC đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quết của Sở. (Văn phòng Sở tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

3. Nhiệm vụ tháng 3 

(1) Hoàn thiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 (Phòng Kế hoạch tài 

chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị thực hiện, Giám đốc Sở chỉ 

đạo). 

(2) Tổ chức thực hiện Kế hoạch làm việc với các huyện, thành phố (Văn 

phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện; Giám đốc 

Sở chỉ đạo). 

(3) Tổ chức kiểm tra công tác Kiểm kê đất đai năm 2019 theo kế hoạch   

(Phòng Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 
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(4) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(5) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(6) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình công tác quý II 

năm 2019 của Sở (Phòng Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với các phòng, đơn 

vị thực thiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(7) Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế 

giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Phòng Quản lý tài nguyên nước và 

Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(8) Ban hành kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý tài nguyên 

nước và Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ 

đạo).  

(9) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về khí tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu, đa dạng sinh học sinh học, bảo vệ môi trường trên các phương tiện đại chúng 

và các hình thức tuyên truyền khác (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c 

Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(10) Xây dựng Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án “Điều tra, lập 

danh mục loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại và đề xuất các 

giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh” xin ý 

kiến các ngành, gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí (Chi cục Bảo vệ môi trường 

thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

 (11) Xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới sau khi có kế hoạch của tỉnh ban hành (Chi cục Bảo vệ môi trường 

thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

 (12) Xây dựng trình phê duyệt kế hoạch quan trắc môi trường đợt 1 năm 

2019 và kế hoạch giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

cao (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(13) Tổng hợp báo cáo công tác quản lý CTNH năm 2019 gửi Tổng cục 

Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ 

đạo) 
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 (14) Thanh tra 01 đơn vị; Kiểm tra, hậu kiểm từ 01 đối tượng theo Quyết 

định 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, 

Giám đốc Sở chỉ đạo). 

4. Nhiệm vụ tháng 4 

 (1) Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xây dưṇg Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng  (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

(2) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(4) Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được 

giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch (Phòng Quản lý đất đai thực hiện,  

Đ/c Chu Văn Thạch  PGĐ Sở chỉ đạo). 

 (5) Trình UBND tỉnh  phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2020 (Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình 

Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(6) Tiến hành quan trắc môi trường tỉnh năm 2020 (Chi cục Bảo vệ môi 

trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(7) Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự 

án “Điều tra, lập danh mục loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm 

hại và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên 

địa bàn tỉnh” (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ 

đạo) 

(8) Thanh tra 01 đơn vị; kiểm tra hậu kiểm ít nhất 01 đối tượng theo Quyết 

định 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, 

Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(9) Tổ chức tuyển dụng bổ sung biên chế viên chức năm 2020 (Văn phòng 

Sở chủ trì tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

5. Nhiệm vụ tháng 5 
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(1) Tiếp tu ̣c tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xây dưṇg Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng  (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo).  

(2) Trình UBND tỉnh Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020. Dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất 

năm 2020 (Phòng Quản lý đất đai thực hiện hoàn thành trình phiên họp thường kỳ 

UBND tỉnh tháng 5,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(3) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(4) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(5) Đề xuất triển khai Xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản lý tài 

nguyên nước tỉnh Lạng Sơn (Thực hiện  Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 

10/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước 

tỉnh Lạng Sơn đến 2020, định hướng đến năm 2030) (Phòng Quản lý tài nguyên 

nước và Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ 

đạo). 

(6) Tiếp tục Tổ chức kiểm tra một số đơn vị việc thực hiện báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt (Chi cục Bảo vệ 

môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

(7) Tiếp tục tham mưu thực hiện quy chế phối hợp Sở đã ký với các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn và biến 

đổi khí hậu (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ 

đạo). 

 (8) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi 

trường thế giới năm 2020 quy mô cấp tỉnh (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, 

Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

 (9) Thực hiện nhiệm vụ tham mưu thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới năm 2020  (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô 

Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 
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(10) Hoàn thiện báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra đối với đối 

tượng thanh tra thứ nhất. Kiểm tra, hậu kiểm 02 đối tượng theo 346/QĐ-STNMT 

ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

6. Nhiệm vụ tháng 6 

(1) Tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2020 ngành Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Sở chủ trì phối 

hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(2) Xây dựng các báo cáo chuyên đề của Sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2020 (Các phòng, đơn vị theo lĩnh vực phân công phụ trách thực 

hiện đảm bảo thời gian, chất lượng). 

(3) Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xây dưṇg Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo).  

 (4) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(5) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(6) Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ (qua Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam) phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Phòng Quản lý tài nguyên nước và 

Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(7) Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 

năm 2020 (Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ 

đạo). 

(8) Tiếp tục Tổ chức kiểm tra một số đơn vị việc thực hiện báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt (Chi cục Bảo vệ 

môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

  (9) Hoàn thiện báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra đối với đối 

tượng thanh tra thứ hai. Kiểm tra, hậu kiểm 05 đối tượng theo 346/QĐ-STNMT ngày 

06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

7. Nhiệm vụ tháng 7 
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(1) Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xây dưṇg Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng  (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo).  

 (2) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(4) Thanh tra 01 đơn vị; Kiểm tra, hậu kiểm 05 đối tượng theo 346/QĐ-

STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở 

chỉ đạo). 

8. Nhiệm vụ tháng 8 

(1) Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xây dư ̣ ng Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng  (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo).  

 (2) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(4) Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng 

đất để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (Phòng Quản lý đất đai thực 

hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(4) Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt Đề 

cương, dự toán kinh phí thực hiện tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 
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27/9/2019 (Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn 

Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(5) Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm giai 

đoạn 2015-2020 (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở 

chỉ đạo). 

(6) Hoàn thiện báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra đối với đối 

tượng thanh tra thứ ba. Kiểm tra, hậu kiểm từ 05 đối tượng theo 346/QĐ-STNMT 

ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

9. Nhiệm vụ tháng 9 

(1) Xây dựng các báo cáo chuyên đề của Sở 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2020 (Các phòng, đơn vị theo lĩnh vực phân công phụ trách thực 

hiện đảm bảo thời gian, chất lượng). 

(2) Tập trung xử lý về bảo vệ môi trường đối với các thông tin, số liệu quan 

trắc tự động đối với tình hình ô nhiễm, xả chất thải của các cơ sở quan trắc tự 

động tại một số khu vực thuộc tỉnh theo quy định (Chi cục Bảo vệ Môi trường 

thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(3) Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 (Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện, 

Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(4) Tiến hành quan trắc môi trường môi trường tỉnh Lạng Sơn (đợt 2) năm 

2020 (Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

(5) Thanh tra 01 đơn vị; Hoàn thiện báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận 

thanh tra đối với đối tượng thanh tra thứ ba. Kiểm tra, hậu kiểm 05 đối tượng theo 

346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám 

đốc Sở chỉ đạo). 

10. Nhiệm vụ tháng 10 

(1) Trình UBND tỉnh Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021. Dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 

2021 (Phòng Quản lý đất đai thực hiện trình UBND tỉnh phiên họp thường kỳ 

tháng 10, Đ/c Chu Văn thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(2) Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xây dưṇg Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn gi ao về điạ phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng  (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo).  

 (3) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 
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(4) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(5) Đôn đốc các Đơn vi ̣ tham gia hoaṭ đôṇg đo đac̣ bản đồ trên điạ b àn tỉnh; 

phòng TN&MT các huyêṇ , thành phố báo cáo tình hình thực hiện lĩnh vực đo đạc 

bản đồ trên địa Bàn tỉnh  (Phòng Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải 

PGĐ Sở chỉ đạo). 

 (6) Tiếp tục tham mưu thực hiện quy chế phối hợp Sở đã ký với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn 

và biến đổi khí hậu (Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ 

Sở chỉ đạo) 

(7) Thanh tra 01 đơn vị; Hoàn thiện báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận 

thanh tra đối với đối tượng thanh tra thứ tư. Kiểm tra hậu kiểm 02 đối tượng theo 

346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám 

đốc Sở chỉ đạo). 

11. Nhiệm vụ tháng 11 

(1) Tiếp tuc̣ tham mưu chỉ đaọ h oàn thành viêc̣ xâ y dưṇg Phương án sử 

dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 

25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình , Đình Lâp̣ và Hữu Lũng  (Phòng Quản lý 

đất đai thực hiện,  Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo).  

 (2) Tập trung xử lý đối với 87 khu đất trống, không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả thuộc thẩm quyền theo quy định và 20 khu đất bị lấn chiếm, lấn 

chiếm một phần (phấn đấu đến năm 2022 xử lý được 70% khu đất trở lên). (Phòng 

Quản lý đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 411 

thửa đất do các tổ chức sử dụng đất trên đ ịa bàn 11 huyện, thành phố chưa thực 

hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phấn đấu đến năm 2022 

hoàn thành 90% trở lên); (Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện,  Đ/c Chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo). 

(4) Đôn đốc thẩm định tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới 

đối với các xã điểm năm 2020 (Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện, Đ/c Ngô 

Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo. 

(5) Tổng hợp báo các kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh năm 

2020 (Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 
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 (6) Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp thông tin về công tác quản lý chất thải 

nguy hại của các cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Chi cục Bảo vệ Môi trường 

thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo). 

(7) Thanh tra 01 đơn vị; Kiểm tra hậu kiểm 01 đối tượng theo 346/QĐ-

STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở. Rà soát, tổng hợp, dự thảo báo cáo kết 

quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hậu kiểm theo theo Quyết định 346/QĐ-

STNMT ngày 06/12/2019 của Giám đốc Sở (Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở 

chỉ đạo). 

12. Nhiệm vụ tháng 12 

(1) Xây dựng các báo cáo chuyên đề của Sở năm 2020, nhiệm vụ công tác 

năm 2021 (Các phòng, đơn vị theo lĩnh vực phân công phụ trách thực hiện đảm 

bảo thời gian, chất lượng). 

(2) Tổ chức phân loại, đánh công chức, viên chức người lao động, xét khen 

thưởng  năm 2020 theo quy định (Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, 

đơn vị thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(3) Tổ chức họp xét quyết định danh sách nâng bậc lương năm 2021 (Văn 

phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(4) Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020 (Văn phòng Sở chủ 

trì phối hợp Công đoàn thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(5) Đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản; báo 

cáo kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (Phòng Quản lý tài nguyên nước và 

Khoáng sản thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo). 

(6) Hoàn thiện báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra đối với đối 

tượng thanh tra thứ năm. Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 (Thanh 

tra Sở thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào chương trình và các nhiệm vụ cụ thể từng tháng tại mục I của 

Chương trình này. Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Chi cục trưởng CCBVMT, 

Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Chương trình làm 

việc năm 2020 của Sở, xây dựng Chương trình làm việc từng tháng và tham mưu 

thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng 

công việc. 

2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Chương trình công tác này; báo cáo Giám đốc Sở xem xét những phòng, đơn 

vị không thực hiện đúng Chương trình làm việc, thực hiện các nội dung nhiệm vụ 

được giao không đảm bảo yêu cầu, để làm cơ sở đánh giá, xếp loại đối với người 

đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc.  
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3. Thời gian giao ban: 

- Giao ban lãnh đạo Sở: 7 giờ sáng thứ 2 hàng tuần. Thành phần: Lãnh đạo 

Sở, Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (Giao Văn phòng Sở 

chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban). 

- Giao ban Sở hàng tháng: Định kỳ ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày 

nghỉ hoặc các cuộc họp, hội nghị của tỉnh, của Bộ TNMT thì sẽ tổ chức họp giao 

ban trước hoặc lùi vào ngày làm việc tiếp theo. Thành phần: Lãnh đạo Sở, Trưởng, 

phó các phòng , đơn vị trực thuộc, chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên. 

(Giao Phòng Kế hoạch –Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban). 

Trong quá trình thực hiện, Chương trình làm việc sẽ được điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp với chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên và yêu cầu thực tế./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KH . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 

 

 


		2020-01-21T07:48:35+0700




