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Số:           /KH-STNMT          Khánh Hòa, ngày      tháng  02  năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác Dân vận năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận TW và Ban Dân vận tỉnh Khánh Hòa 
nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền, góp phần 
xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện  có hiệu 
quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận. Sở Tài 
nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2020 
như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai:
Chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện Chương trình công tác dân 

vận năm 2020 gắn với  Chương trình hành động số 18-CTr-/TU ngày 
09/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa  thực hiện nghị quyết 
số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới”, “Năm dân vận chính quyền” và các Nghị quyết, Chỉ thị của 
Đảng, nhà nước về công tác dân vận.

2. Các nội dung cụ thể:
- Các phòng, đơn vị triển khai kế hoạch dân vận năm 2020 gắn với cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời 
tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt các nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ  XVII.

- Các phòng, đơn vị tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND và HĐND tỉnh 
ban hành các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình công tác năm 2020 của 
UBND tỉnh để thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật của TW thực hiện 
tại địa phương. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, giúp đỡ và hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân khi đến giao dịch, làm việc với Sở.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu 
các phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chịu trách 
nhiệm về kết quả thực hiện thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, 
của phòng, đơn vị mình trong năm 2020 . Thực hiện các giải pháp, kiểm tra, đôn 
đốc công chức, viên chức, nhân viên trong việc giải quyết kịp thời các thủ tục 
hành chính cho các tổ chức và công dân. 
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   - Công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 
“một cửa”, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai.

     - Các phòng, đơn vị triển khai kế hoạch cải cách hành chính tại Quyết 
định số 42/QĐ-STNMT  ngày 30/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường và 
kế hoạch  Kiểm soát TTHC năm 2020 tại Quyết định số 98/QĐ-STNMT  ngày 
25/02/2020  đảm bảo các thủ tục hành chính được rút gọn về thành phần hồ sơ, 
giảm thời gian giải quyết. 

    - Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng  Khoáng sản - Nuớc – 
KTTV&BĐKH, Trung tâm Công nghệ thông tin và Văn phòng Đăng ký đất đai 
triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 theo kế hoạch đã 
đăng ký.

- Các phòng, đơn vị tham gia Chương trình ISO 9001 2008 triển khai Kế 
hoạch Duy trì Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường năm 2020 tại Văn bản số 121/STNMT-VP ngày 
08/01/2020.

- Các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và trả lời các 
kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, công dân theo hướng dẫn của Thông tư số 
05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công 
bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm 
soát thủ tục hành chính.

- Thanh tra Sở tập trung giải quyết các đơn thư tồn đọng và phát sinh 
đúng quy định của pháp luật, nhất là các đơn thư liên quan đến công tác bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tổ chức và triển khai Nghị 
quyết Hội nghị công chức năm 2020; chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho 
công chức, viên chức và người lao động.

- Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức công khai các hoạt động 
liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức như khen thưởng, nâng lương, 
kê khai tài sản, thu nhập; đào tạo bồi dưỡng, thi tuyển, xét tuyển, quy hoạch, đề 
bạt, bổ nhiệm cán bộ… 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính công khai thu chi tài chính 6 tháng, năm 
theo quy định.

- Các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại Văn bản số 
600/STNMT-VP ngày 13/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; thường 
xuyên nhắc nhở, động viên công chức, viên chức và người lao động chấp hành 
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nghiêm túc thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng thời giờ làm việc, không đi 
chậm về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc.

- BCH Công đoàn cơ sở và BCH Đoàn TNCSHCM Sở thường xuyên tổ 
chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để giúp các cán bộ, công chức, 
viên chức có thời gian thư giãn, giao lưu học hỏi sau những ngày làm việc căng 
thẳng. Kịp thời thăm hỏi, động viên những trường hợp ốm đau, gia đình gặp khó 
khăn. Tham gia đóng góp các quỹ xóa đói giảm nghèo, vì tuổi thơ..v.v

3. Tổ chức thực hiện:
- Các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung của Kế hoạch này. Các phòng, 
đơn vị tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và cuối 
năm 2020 (có thông báo thời gian cụ thể sau) về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Giao Chánh văn phòng đôn đốc, theo dõi và tham mưu Lãnh đạo Sở báo 
cáo kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2020 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường; đề nghị các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở 
xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo -VBĐT);
- Ban Dân vận TU (B/cáo);
- Ban GĐ Sở (VBĐT);
- BCH Công đoàn cơ sở (VBĐT;
- BCH Đoàn TNCSHCM (VBĐT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT);
-   Lưu: VT, PCVP.

       GIÁM ĐỐC
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