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UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        

Số:                Hà Nam, ngày         tháng       năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021; Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến, 

tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh trong 

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là những văn bản được sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới cho đối tượng là công chức, viên chức trong ngành Tài 

nguyên và Môi trường cấp tỉnh, huyện, xã và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

có liên quan biết, để từ đó chấp hành nghiêm các quy định. 

2. Yêu cầu  

- Việc phổ biến, tuyên truyền, tập huấn tập trung vào những nội dung chính 

của các văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung mà trong quá trình quản lý, 

thực hiện, còn có cách cách hiểu, thực hiện khác nhau. 

- Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc theo lịch học. 

- Các nội dung tập huấn thiết thực, phương pháp tổ chức phù hợp với tình 

hình thực tiễn, kết hợp  giữa lý thuyết và thực tế. 

  II. NỘI DUNG TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN  

- Các văn bản về công tác quản lý đất đai; 

- Các văn bản về công tác quản lý Khoáng sản; 

- Các văn bản về công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV; 

- Các văn bản trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. 
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian 

Dự kiến mở 2 lớp: tháng 6/2021 và tháng 9/2021 

2. Đối tượng 

- Các sở ngành có liên quan. 

- Công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện, thành phố, thị xã; Lãnh đạo và cán 

bộ làm công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường các xã, phường, thị trấn. 

- Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh 

3. Địa điểm, hình thức:  

3.1. Tổ chức lớp học, hội nghị 

Học tập trung tại hội trường tầng 6. 

3.2. Tuyên truyền trên cổng thông tin, trang Web 

Đăng các tin, bài, nội dung các văn bản lên cổng thông tin điện tử của sở. 

trang Web. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng sở  

- Triển khai kế hoạch, triệu tập học viên tham gia tập huấn; 

- Tổ chức khai giảng, bế giảng, quản lý lớp;  

- Chuẩn bị cơ sở điều kiện vật chất phục vụ cho việc tập huấn, tuyên 

truyền;  

- Theo dõi đánh giá quá trình học tập;  

- Tổng hợp và báo cáo kết quả học tập của học viên với Lãnh đạo Sở; 

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin TNMT 

Thường xuyên cập nhập, đăng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý lên Trang Thông tin điện tử của Sở. 

3. Các đơn vị thuộc Sở 

- Chuẩn bị bài giảng theo lĩnh vực phụ trách và phân công cán bộ phổ biến 

nội dung tại lớp học hoặc liên hệ với cơ quan Trung ương để mời giảng viên. 
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- Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn đúng thành phần. 

- Kịp thời cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực 

quản lý để Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT đăng trên Cổng thông tin 

điện tử của sở, trang web của sở; phân công cán bộ viết tin, bài để tuyên truyền 

trên Cổng thông tin điện tử của sở, trang web của sở. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức tập huấn lấy từ nguồn kinh phí chi tuyên truyền phổ biến 

các văn bản quy phạm pháp luật của Sở. 

Trên đây là kế hoạch phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2021, yêu cầu các đơn vị, cá nhân 

liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
      - UBND tỉnh (báo cáo);   

      - Các sở, ngành; 

      - Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 
 

 

      - Các đơn vị thuộc sở;  
 

 

      - Lưu: VT, VP.   

   
 

 

                                 Nguyễn Văn Hảo 
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