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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

Bắc Kạn, ngày        tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính năm 2019 

 

I. Căn cứ xây dựng Kế hoạch 

1. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

2. Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2016-2020. 

3. Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2019. 

II. Mục đích - yêu cầu  

1. Tổ chức thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều 

kiện thực tế của đơn vị. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và 

môi trường; hoàn thành tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; giải quyết TTHC, cung 

cấp dịch vụ công về tài nguyên và môi trường cho nguời dân, doanh nghiệp nhanh 

gọn, đúng quy định. 

 3. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn; nâng cao năng lực 

cho đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí 

việc làm theo đề án được phê duyệt. 

III. Nội dung 

Nội dung Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn, đơn vị; 

trách nhiệm phối hợp theo biểu tổng hợp đính kèm. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ được 

giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

công việc được giao. 

2. Kinh phí thực hiện, quyết toán trong dự toán ngân sách đã giao cho các 

đơn vị năm 2019.  
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3. Chế độ thông tin báo cáo: 

Định kỳ, các phòng chuyên môn, đơn vị báo cáo gửi Văn phòng Sở tổng hợp 

như sau: 

Báo cáo quý I, quý III gửi trước ngày mùng 02 của tháng cuối quý; 

Báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 02 tháng 6; 

Báo cáo năm, gửi trước ngày 25 tháng 11.  

Giao Chánh Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

thực hiện tốt Kế hoạch này ./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh 

- Sở Nội vụ      (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Chánh Văn phòng Sở (Đôn đốc); 

Gửi bản giấy: 
- Sở Nội vụ;        

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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