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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 3 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an 

sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Khắc phục những khó khăn liên quan đến 

nhiệm vụ chuyên môn của các phòng chuyên môn, đơn vị để giảm thiểu các thiệt 

hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra. 

2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị quán triệt  thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Thanh tra Sở: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra năm 2020; 

thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, không để 

khiếu kiện đông người, vượt cấp, trường hợp đặc biệt phải báo cáo UBND tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị:  

 Bám sát nội dung Kế hoạch số 05/KH-STNMT, ngày 06 tháng 01năm 2020 

của Sở  và Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020, để tập trung triển khai thực 

hiện kịp thời, nhằm đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính và những 

chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, 

góp phần cải cách hành chính, giảm giảm thiểu các thiệt hại do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 gây ra.  

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai 

các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư để tận dụng tốt các 

cơ hội phát triển. 



 

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết ngay những khó 

khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về lĩnh vực 

đất đai,  nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ Kế hoạch này có kế hoạch 

cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quán triệt công chức, viên chức, 

người lao động làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân, 

doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, làm tốt công tác an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; định kỳ hằng 

tháng báo cáo Lãnh đạo Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

2. Giao Văn phòng Sở là cơ quan đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 

tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (/b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, (Quang). 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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