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UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 145/BC-STN&MT
Hà Nam, ngày 08

tháng 7

năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện văn bản số 1107/UBND-NC ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Hà
Nam V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2021,
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 như sau:
I.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Nhiệm vụ chung
Hàng năm sở đều xây dựng, ban hành Kế hoạch tập huấn phổ biến, giáo dục
pháp luật. Tại kế hoạch đã định hướng các nội dung cần tập huấn, thời gian cụ thể,
địa điểm tổ chức, ....để các đơn vị thuộc sở theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch
phân công cán bộ cũng như chuẩn bị nội dung để truyền đạt tại hội nghị.
Khi có các văn bản quy phạm pháp luật mới (Luật, Nghị định, Thông tư,
Quy định…) đều chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt, thông báo kịp
thời đến công chức, viên chức và người lao động biết để thực hiện.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Các nội dung tập huấn, phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong lĩnh
vực Tài nguyên và Môi trường chủ yếu tập chung đi sâu vào những lĩnh vực nhạy
cảm, bức xúc, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hiện nay như: thu hồi đất,
bồi thường giải phóng mặt bằng; môi trường; khoáng sản; nước. Đặc biệt chú ý
đến việc phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành:
Các nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai; Tài nguyên
nước và Khoáng sản; Đo đạc và bản đồ để thực hiện theo đúng quy định.
2.1. Lĩnh vực Khoáng sản
Tập chung đi sâu vào những nội dung chính, quan trọng mà các cơ quan
quản lý nhà nước, UBND các cấp hay áp dụng vào thực tế để quản lý nhà nước về
các hoạt động khoáng sản; các quy định mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực khai thác, chế biến khoáng sản hoặc có liên quan đến khoáng sản phải thực
hiện như Luật Khoáng sản, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành;
các quy định của tỉnh, để các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên
quan đến lĩnh vực khoáng sản thựchiện đúng quy định của pháp luật; các lỗi vi
phạm mà tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản
hay mắc phải để từ đó nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm.
2.2. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ
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- Tập chung đi sâu vào phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung quan
trọng liên quan đến việc thu hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các quy
định về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....
mà hệ thống pháp Luật Đất đai của Trung ương, của tỉnh quy định.
- Các lỗi vi phạm mà các chủ sử dụng đất (đặc biệt là các cơ sở sản xuất
kinh doanh) hay mắc phải trong quá trình sử dụng đất được quy định tại Nghị định
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Đất đai
- Các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trong Luật Quy hoạch;
- Một số nội dung cơ bản Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật Đo đạc bản đồ.
2.3. Lĩnh vực Môi trường
- Các nội dung quan trọng trong Luật Môi trường, Nghị định, Thông tư về
về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các cấp trong quản lý
nhà nước về môi trường; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là chủ các cơ
sở sản xuất kinh doanh, dịch vụtrong quá trình sản xuất, kinh doanh có phát sinh ô
nhiễm môi trường ;
- Các hành vi vi phạm hay mắc phải trong Nghị định về xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực Môi trường....v.v
2.4. Lĩnh vực Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đối khí hậu
- Các nội dung cơ bản của một số văn bản quy phạm pháp luật về Tài
nguyên nước;
- Quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên nước.
2.5. Lĩnh vực cải cách hành chính
- Tập chung tuyên truyền một số nội dung cải cách hành chính
- Đối với công tác cải cách hành chính: phổ biến, tuyên truyền các nội dung
cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải
cách hành chính, trọng tâm là TTHC và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức,
viên chức,người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 -2020;
- Phổ biến một số TTHC hay thực hiện trong lĩnh vực Đất đai, khoáng sản,
môi trường mà UBND tỉnh đã công bố (vào cùng thời gian của từng lĩnh vực cụ
thể)
2.6. Lĩnh vực Thanh tra kiểm tra
Chú trọng trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng nâng cao nhận thức
về pháp luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã trên
địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền các chủ trương của tỉnh về cải cách hành
chính; Các văn bản luật khác có liên quan, trong đó có Luật phòng chống tham
nhũng; Trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định
của Luật công chức, luật viên chức; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh
mạng; Luật phòng cháy chữa cháy….
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II.KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1.Các văn bản quy phạm pháp luật của ngành
- Các chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước được ban hành mới
lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được phổ biến tuyên truyền kịp thời để toàn
thể cán bộ trong ngành nắm, hiểu đúng và chấp hành nghiêm. Đối tượng phổ biến,
tuyên truyền gồm: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Hà Nam (từ tỉnh đến xã); Lãnh đạo và phòng chuyên môn các sở
ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn có liên
quan của UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã. Hàng năm sở tổ chức 2-3 đợt
tập huấn cho trên 200 người mỗi đợt.
- Phối hợp với các ngành, Hội của tỉnh như: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông
dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn, UBND các huyện, thành phố và thị
xã để tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân tại cơ sở về chính sách
pháp luật Tài nguyên Môi trường và hệ thống pháp luật khác có liên quan, trong
đó có chính sách kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh nhằm phát huy khối đại
đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.Trung bình từ năm 2017
đến nay, mỗi năm sở tổ chức tập huấn tại sở từ 2 đến 3 buổi về chính sách pháp
luật Tài nguyên và Môi trường, hệ thống pháp luật khác có liên quan, trong đó có
chính sách phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh với số lượng người tham
gia mỗi lớp từ 80 đến 100 người.
- Đối với việc tuyên truyền tại cơ sở, bình quân hàng năm Sở phối hợp tổ
chức tuyên truyền từ 5 đến 7 buổi ở tại các địa phương (thường ở các xã hay có các
đơn thư kiếu nại đông người, kéo dài, vượt cấp với số người tham gia từ 130 đến
150 người/ buổi. Đối tượng phổ biến là Cán bộ chủ chốt cấp xã, các tổ chức, đoàn
thể cấp xã, Bí thư, trưởng thôn xóm và các hội viên như Hội Phụ nữ, Hội Nông
dân, Hội Cựu chiến binh.
- Đơn vị luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến các quy định trong
thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam (03 cấp: tỉnh, huyện, xã).
Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covi nên công
tác tổ chức các lớp tập huấn khó khăn, sở đã chuyển hình thức tổ chức trực tiếp
sang tuyên tuyền trên môi trường điện tử.
2. Các văn bản quy phạm pháp luật khác
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật
Việt Nam;
- Tổ chức tuyên truyền: Luật phòng chống tham nhũng; Luật An ninh mạng;
Luật bảo vệ Bí mật nhà; Luật phòng cháy chữa cháy; Luật giáo dục; Luật quản lý
thuế; Luật đầu tư công; Luật thi hành án dân sự; Luật phòng chống tác hại của
rượu bia… cùng các Nghị định, thông tư hướng dẫn kèm theo nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động nắm rõ đẻ thực hiện
và chấp hành nghiêm chỉnh;
- Lồng ghép, kết hợp việc tuyên truyền chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh
vềcải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính......v.v... với việc phổ
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biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường nhằm. nâng
cao nhận thức và chấp hành của mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là
việc chấp hành các quy định về Đất đai và Môi trường;
- Ngoài các hình thức tập huấn, phổ biến trực tiếp, sở còn chỉ đạo Trung tâm
công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng công khai trên cổng thông tin
điện tử của sở các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi
trường của Trung ương, của tỉnh (đặc biệt là các văn bản quy phạm mới được ban
hành hoăc được sửa đổi, bổ sung...), bộ TTHC về lĩnh vực Tài nguyên và Môi
trường để mọi tổ chức, công dân biết và thực hiện.
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, UBND các huyện, các xã
tổ chức tuyên truyền, mít tinh (treo khẩu hiệu, băng rôn) để kỷ niệm các ngày:
Ngày nước thế giới; ngày Khí tượng thế giới, ngày Giờ Trái đất; ngày Môi trường
thế giới; ngày Pháp luật Việt Nam… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
trong đó có pháp luật về Tài nguyên và Môi trường.
- Từ năm 2017 đến nay sở đã: 04 lần tổ chức tập huấn cho công chức viên
chức luật bảo vệ Bí mật nhà nước, Luật an ninh mạng; luật phòng cháy chữa cháy
cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực nóng, nhạy cảm, quan trọng,
việc phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường là
rất quan trọng và cấn thiết. Tuy nhiên hiện nay chính sách tài chính về công tác
phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn nhiều bất cập, khó thực hiện.
Đề nghị sở Tư pháp nghiên cứu xem xét báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài
chính, các bộ ngành có liên quan để có cơ chế tài chính thông thoáng, dễ thực hiện
đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong giai
đoạn hiện nay.
Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
giai đoạn 2017-2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo sở;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Hảo

