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     ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC KẠN 

ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
* 

Số:         BC/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 

    Bắc Kạn, ngày       tháng  01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 

----------- 

          

       I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

- Về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường: Gồm Giám đốc, 3 Phó 

Giám đốc, 05 tổ chức tham mƣu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng 

Sở; Thanh tra Sở; Đất đai; Khoáng sản - Tài nguyên nƣớc; Môi trƣờng); 03 đơn vị 

sự nghiệp công lập (Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trƣờng; 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng; Văn phòng Đăng ký đất đai và 08 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố), tuy nhiên kể từ ngày 

01/11/2020, Giám đốc Sở nghỉ hƣu theo chế độ, Sở chỉ còn 02 Phó Giám đốc, đến 

ngày 20/11/2020, 01 Phó Giám đốc Sở mới đƣợc giao Quyền Giám đốc Sở. Cho 

đến ngày 01/01/2021đồng chí Quyền Giám đốc Sở đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh bổ 

nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.  

- Về tổ chức Đảng và đảng viên: 

+ Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo Đại hội các Chi bộ đảm bảo theo 

đúng kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở, kể từ sau Đại hội Đảng bộ 

Sở (tháng 6 năm 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ Sở có 06 đồng chí, không có Ban 

Thƣờng vụ Đảng ủy Sở, chƣa kiện toàn đƣợc Bí thƣ Đảng ủy nguyên nhân do Ban 

Giám đốc Sở có 02/03 đồng chí không đủ thời gian tham gia cấp ủy khóa mới nên 

khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo (đến ngày 01/01/2021 đồng chí Phó Bí 

đảng bộ đƣợc Đảng ủy CCQ tỉnh chỉ định giữ chức vụ Bí thƣ Đảng ủy Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tại Quyết định số 37-QĐ/ĐU ngày 12/01/2021).  

+ Chi bộ trực thuộc, gồm 06 chi bộ: Chi bộ Thanh tra - Văn phòng; Đất đai; 

Khoáng sản - Môi trƣờng; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật tài 

nguyên và môi trƣờng; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trƣờng. 

* Tổng số đảng viên của Đảng bộ tính đến ngày 30/12/2020 là 71 đảng viên 

(trong đó chính thức 69 đồng chí; dự bị 02 đồng chí); Nam 42, nữ 29; Dân tộc: 

Kinh 17 ngƣời, Tày 42 ngƣời, Nùng 11 ngƣời, Hoa 01 ngƣời. 

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 30 ngƣời, Đại học 38 ngƣời, Cao đẳng 01 

ngƣời, Trung cấp 02 ngƣời. 

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 21 đồng chí; Cử nhân 03 đồng chí; 

Trung cấp 11 đồng chí ; 01 đồng chí chƣa qua đào tạo. 

- Tổ chức đoàn thể: Có tổ chức Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên 
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 * Tổng số công chức, viên chức và lao động hợp đồng tính đến ngày 

30/12/2020 là 152 ngƣời, (trong đó: Biên chế quản lý nhà nƣớc và sự nghiệp là 115 

ngƣời; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP là 05 ngƣời và Lao động hợp 

đồng là 32 ngƣời). 

1. Thuận lợi: 

- Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng luôn nhận đƣợc sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ các cơ quan tỉnh. 

- Tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao 

trong công việc 

- Đảng bộ có số đảng viên đa số là trình độ đại học và trên đại học, có lập 

trƣờng chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn và 

kinh nghiệm. 

2. Khó khăn: 

Từ 01/11/2020 đến nay Ban Giám đốc Sở còn 02 ngƣời nên ảnh hƣởng phần 

nào đến công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo; cơ chế chính sách về tài nguyên và 

môi trƣờng thƣờng xuyên thay đổi; một số văn bản hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng ban hành chƣa kịp thời; một số quy định chƣa phù hợp với thực tiễn 

do vậy cũng ảnh hƣởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý và 

thực hiện các nhiệm vụ.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 

1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng: 

- Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Trung ƣơng, của tỉnh Ban Chấp hành 

Đảng bộ Sở đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2020; chỉ đạo ban 

hành các chƣơng trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trên giao. Thực hiện qui chế làm việc và chƣơng trình công tác, Đảng ủy 

đã duy trì tổ chức các hội nghị định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban với các phòng, 

đơn vị của Sở và phòng Tài nguyên và Môi trƣờng của các huyện, thành phố để kịp 

thời kiểm điểm đánh giá, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác chuyên môn. 

- Quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc đến toàn thể đảng viên, công chức, viên 

chức, ngƣời lao động (CC, VC, NLĐ) của đơn vị. Năm 2020, đã tổ chức 03 Hội 

nghị quán triệt, học tập Nghị quyết 11 của Trung ƣơng và nội dung về tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Trung ƣơng; kết quả học tập 100% CC, VC, NLĐ viết bài thu hoạch và đƣợc đánh 

giá đạt yêu cầu; 100% đảng viên, CC, VC xây dựng kế hoạch học tập làm theo Bác 

năm 2020. Tổ chức Hội nghị CC, VC, NLĐ ngay từ đầu năm để triển khai thực 

hiện nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao tại Quyết định số 91/QĐ-

BTNMT ngày 13/01/2020; nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2488/QĐ-

UBND ngày 10/12/2019 và Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020.  
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- Đảng ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống: Đã triển 

khai đến các Chi bộ trực thuộc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng xuân Canh Tý;  Kỷ 

niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc (30/4/1975 – 

30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020);  Kỷ niệm 130 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày Quốc khánh (2/9); Ngày thành lập tỉnh 

Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020) và các ngày truyền thống ngành... bằng các hình 

thức phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao 

lƣu với các đơn vị trong khối thi đua Kinh tế- Kỹ thuật, các Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng trong Cụm thi đua số II, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

 - Việc cập nhật tình hình thời sự; tình hình kinh tế chính trị - xã hội, quốc 

phòng an ninh trong nƣớc, quốc tế và của tỉnh đƣợc thực hiện thông qua các buổi 

họp Ban Chấp hành Đảng bộ và sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ. 

Thƣờng xuyên nắm bắt tƣ tƣởng và nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; 

kịp thời giải quyết những khó khăn, vƣớng mắc và đề xuất của đảng viên, quần 

chúng. 

Tình hình tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên và quần chúng 

trong Đảng bộ ổn định, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; 

nêu cao ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chấp hành tốt chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nƣớc. 

- Phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức trong cơ quan chấp hành nghiêm 

các chỉ thị về phòng chống COVID-19, nhƣ: Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống COVID-19. 

- Quan tâm chỉ đạo các Chi bộ tăng cƣờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công 

tác tham mƣu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao hơn nữa chất 

lƣợng tham mƣu văn bản; chấn chỉnh công tác phát ngôn, cá nhân không đƣợc tự ý 

cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc để lộ lọt thông tin nội bộ khi chƣa đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền cho phép; giải quyết kịp thời đơn thƣ khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

công chức, viên chức và đảng viên giúp ổn định an ninh chính trị, trật tự cơ quan, 

đơn vị.   

2. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị: 

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lĩnh vực:  

Hoàn thành 35/35 nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2488/QĐ-

UBND ngày 10/12/2019 và 18/18 nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 

33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Hoàn thành 36/36 

nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đạt 100%. Hoàn thành 556/556 nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao tại các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, điều hành khác. 
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số lĩnh vực cụ thể nhƣ sau: 

- Công tác tham mƣu, ban hành các chính sách: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng.Tham mƣu đề 

nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 05 Nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 

02 văn bản quy phạm pháp luật, Tỉnh ủy ban hành 01 Chỉ thị. 

- Lĩnh vực đất đai và đo đạc, bản đồ: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính (TTHC) về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy trình, quy 

định.Tham mƣu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng kết quả kiểm kê 

đất đai năm 2019 tại Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 30/10/2020; hoàn thành xong 

cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì, thành phố Bắc Kạn và đƣa vào vận hành chính 

thức; đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Pác Nặm, Ba Bể và trình 

UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

huyện Bạch Thông, Chợ Mới; tham mƣu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

413/KH-UBND ngày 15/7/2020 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả quản lý và 

sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Thực hiện công tác quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đo đạc bản đồ theo quy định. Các nhiệm vụ 

đƣợc giao đều hoàn thành theo Kế hoạch đề ra. 

- Lĩnh vực khoáng sản: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC về khoáng 

sản theo quy trình, quy định. Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 

13/01/2020 về triển khai phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác trên địa bàn 

tỉnh năm 2020; Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức Hội nghị công 

bố công khai kết quả khảo sát đánh giá sụt lún tại huyện Chợ Đồn.Tổ chức thực 

hiện đấu giá thành công 05 mỏ khoáng sản.Triển khai thực hiện Dự án khoanh định 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Lĩnh vực tài nguyên nƣớc: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC về tài 

nguyên nƣớctheo quy trình, quy định. Tham mƣu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 587/KH-UBND ngày 06/10/2020 thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TU. Triển khai Dự 

án "Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn”. 

- Lĩnh vực môi trƣờng: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC về môi 

trƣờng theo quy trình, quy định. Thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 690.086.464 đồng (đạt 115% kế hoạch). 

Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 và công 

bố công khai. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng và kiểm tra, xác 

nhận công trình bảo vệ môi trƣờng. Thực hiện xongDự án Đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ tiếp nhận, xử lý, lƣu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nƣớc thải, khí 

thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày môi trƣờng 
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thế giới ngày 05/6; Hỗ trợ kinh phí cho chƣơng trình phối hợp tuyên truyền bảo vệ 

môi trƣờng; Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

- Lĩnh vực khí tƣợng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học: Thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện thoả thuận Paris về biến đổi 

khí hậu tỉnh Bắc Kạn, sở đã tham mƣu UBND tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá khí 

hậu tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/9/2020; phê duyệt 

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 12/10/2020. Tổ chức triển 

khai thực hiện xong các hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 

(CSSP) tỉnh Bắc Kạn giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2020. Hoàn thành 

xong nhiệm vụ cắm mốc ranh giới khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng. Tổ chức 03 

lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

- Thanh tra, giải quyết đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo:  

+ Thanh tra, kiểm tra: Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND 

tỉnh về thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hƣởng 

của dịch Covid-19, Sở đã báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thanh tra và 

giảm việc kiểm tra, cụ thể: Chỉ tiến hành 01 cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ môi 

trƣờng theo kế hoạch đối với 08 tổ chức và 01 cuộc thanh tra chuyên đề việc quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Ban hành 24 quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là: 285.600.000 đồng. Tham mƣu xử 

lý tài sản do vi phạm hành chính ở xã Hƣơng Nê, huyện Ngân Sơn. Tham mƣu 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng với số tiền xử phạt là 140 triệu đồng. 

+ Tiếp công dân: Tại Sở 12 lƣợt ngƣời, tham gia tiếp công dân tại trụ sở 

Tiếp công dân UBND tỉnh 08 buổi. 

+ Giải quyết đơn thƣ, khiếu nại tố cáo: Tổ chức thực hiện công tác giải 

quyết đơn thƣ, khiếu nại tố cáo theo đúng quy trình, quy định, không có đơn thƣ 

tồn đọng, kéo dài. 

- Công tác pháp chế: Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tổ 

chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thƣởng và tài chính kế hoạch: Tiếp 

tục duy trì và ổn định bộ máy; kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo và bổ nhiệm lãnh 

đạo các phòng chuyên môn, đơn vị theo đúng quy địnhđể đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ đề ra. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho CC, VC. Thực hiện công tác quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định. Bảo 

đảm tốt chính sách tiền lƣơng, tiền công, các chế độ bảo hiểm, trợ cấp cho CC, 

VC, NLĐ. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 theo đúng Kế 

hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.  
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- Về dịch vụ công: Thực hiện tốt công tác dịch vụ công về đất đai, tài 

nguyên và môi trƣờng. Thực hiện quan trắc môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn, tổng hợp số 

liệu Bộ Chỉ thị môi trƣờng và duy trì tốt hoạt động Phòng Thí nghiệm theo kế 

hoạch đƣợc phê duyệt.  

- Về công tác công nghệ thông tin: Thực hiện việc cập nhập thông tin lên 

trang Website Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (TN&MT). Thực hiện tốt việc quản 

trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống cơ sở dữ liệu kho tƣ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng. Cung cấp 185 lƣợt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trƣờng. Hoàn thành nhiệm vụ Nâng cấp, mở rộng phần mềm cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức tập huấn đào tạo chuyển giao nhiệm vụ “Nâng cấp 

mở rộng phần mềm CSDL đất đai”. 

3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng: 

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 

2023; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng nhiệm 

kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra; hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội Chi bộ và 

Đảng bộ, thực hiện tốt công tác quản lý, lƣu trữ hồ sơ theo quy định. 

- Trong năm 2020, đã kết nạp mới 02 đảng viên, làm thủ tục chuyển đảng 

chính thức cho 04 đảng viên dự bị. 

- Chuyển đảng đi, đến: Công tác giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đƣợc thực 

hiện đúng quy trình, thƣờng xuyên gữi mối liên hệ với cấp ủy nơi cƣ trú theo Quy 

định 213; trong năm 2020, giới thiệu đảng viên chuyển đi cho 07 đảng viên, tiếp 

nhận 02 đảng viên chuyển đến; giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại nơi cƣ trú theo 

Quy định 213 cho 02 đảng viên. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cƣờng kỷ luật và sự đoàn kết trong và 

ngoài Đảng để tạo sức mạnh tổng hợp, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm 

vụ chính trị đƣợc giao. 

- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng đƣợc duy 

trì theo quy định, chấm điểm xếp loại chất lƣợng sinh hoạt các chi bộ theo tháng; 

đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gƣơng mẫu, tham gia sinh hoạt đầy 

đủ 100% và đóng Đảng phí đúng thời gian quy định. 

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đƣợc Đảng uỷ chú trọng thực hiện, chủ 

động nắm thông tin, đảm bảo phục vụ kịp thời, chính xác cho cấp uỷ cấp trên trong 

việc quản lý đảng viên. 

4. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra giám kỷ luật đảng :  

Đảng ủy thƣờng xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy, Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc, chƣơng trình, kế hoạch kiểm 

tra, giám sát toàn khóa 2020-2025; xây dựng chƣơng trình kiểm tra, giám sát các 

chi bộ đảng và triển khai đến các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 

đảng viên. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành Quyết định số 06-
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QĐ/ĐU ngày 26/11/2020 kiểm tra đối với Ban Chi uỷ, đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ 

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng; Quyết định số 07-QĐ/ĐU 

ngày 27/11/2020 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật trong Đảng, thu, nộp, sử dụng đảng phí đối với Chi bộ Khoáng sản – 

Môi trƣờng.  

Kết quả triển khai, đã thực hiện kiểm tra đối với với Ban Chi uỷ, đồng chí Bí 

thƣ, Phó Bí thƣ Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng; kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thu, nộp, sử 

dụng đảng phí đối với Chi bộ Khoáng sản – Môi trƣờng. Các Chi bộ trực thuộc 

triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 12 đảng viên. Tổng hợp, đánh giá 

kết quả kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ không có tổ chức, đảng viên vi phạm 

những điều đảng viên không đƣợc làm, không có đảng viên phải xem xét kỷ 

luật.Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã có tác dụng giáo dục đảng 

viên thực hiện tốt nhiệm vụ đối với Đảng và Nhà nƣớc, tạo nên sự thống nhất ý chí 

và hành động trong Đảng bộ, đồng thời cũng có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn 

đảng viên vi phạm kỷ luật một cách hiệu quả. 

5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: 

Đảng bộ luôn chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể trong 

đơn vị, vận động đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên chấp hành tốt các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị đƣợc giao; tích cực hƣởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, 

thể thao, nhƣ: Tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo; tham gia giao lƣu Bóng 

chuyền hơi; quan tâm đến đời sống, tinh thần quyền và lợi ích chính đáng của 

ngƣời lao động; đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia ủng hộ các loại 

quỹ với tổng số tiền là: 32.595.000 đồng.  

- Hƣởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động CC, VC, NLĐ thực 

hiện việc giúp đỡ xây dựng nông thôn mới; năm 2020, hỗ trợ xã Thuần Mang, 

huyện Ngân Sơn với số tiền là 13.470.000 đồng và đóng góp nhân công để thực 

hiện xác định vị trí, cắm mốc quy hoạch, lập bản đồ vị trí mốc giới quy hoạch đối 

với 03 khu đất (01khu đất quốc phòng xã và 02 khu đất quy hoạch nghĩa địa của 

xã). 

-  Đoàn thanh niên của Sở tích cực tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ 

bằng tiền, ngày công để giúp đỡ ngƣời dân làm cầu, làm mƣơng nội đồng, hỗ trợ 

trẻ em nghèo tại xã Mỹ Phƣơng huyện Ba Bể với số tiền 8.515.000 đồng. 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA 

1. Kết quả bình xét, phân loại:  

- Tập thể: 

+ 01 Chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (Chi bộ Đất đai) 

+ 05 Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”  
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- Cá nhân: 

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 13 đảng viên 

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 58 đảng viên 

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: không 

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: không 

+ Đảng viên không đánh giá, phân loại: không 

2. Kết quả bình xét thi đua: 

- Tập thể: 

+ Tập thể Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đạt “ Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2020”.  

+ Đảng ủy Sở tặng Giấy khen: 01 Chi bộ “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

năm 2020 (Chi bộ Đất đai) 

- Cá nhân: 

+ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tặng giấy khen cho 13 đảng viên “ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020. 

+ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Biểu dƣơng 26 đảng viên “Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ” năm 2020. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2020 

- 100% đảng viên, công chức, viên chức và ngƣời lao động đƣợc học tập các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. (Đạt) 

- Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết định số 

2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao (bao gồm các phó Chủ tịch UBND tỉnh). (Đạt) 

- Phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) xếp vị 

trí từ 08 - 05 các sở, ngành. (Đạt) 

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ CCHC năm 2020. 100% TTHC về tài nguyên 

và môi trƣờng đƣợc rà soát, đánh giá và có ít nhất 01 kiến nghị đƣợc đƣa vào  

phƣơng án đơn giản hóa năm 2020. (Đạt) 

- Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về tài nguyên và môi 

trƣờng đƣợc tiếp nhận, giải quyết đúng hạn (Không đạt, còn 02 hồ sơ quá hạn 

do viên chức không thực hiện kết thúc hồ sơ trên hệ thống) 

- Duy trì thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 79/97 

TTHC đạt 81,4%; mức độ 4 là 41/97 TTHC đạt 42,2%; Dịch vụ bƣu chính công 

ích 47/97 TTHC đạt 48,4%. (Đạt) 

- Phấn đấu số TTHC đƣợc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, 

dịch vụ bƣu chính công ích có hồ sơ phát sinh từ 50% trở lên (Chưa đạt, do phát 

sinh thấp, người dân không có nhu cầu sử dụng dịch vụ) 

- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, ngƣời lao động hoàn thành nhiệm 

vụ, trong đó: Có 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% trở lên đạt danh hiệu 
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lao động tiên tiến. 100% tập thể đạt Lao động tiên tiến, trong đó có 02 (hai) tập thể 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Đạt) 

- Kết nạp mới từ 02 đảng viên trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm 

vụ, trong đó có 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Chi bộ “Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. (Đạt) 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát 30% chi bộ đảng và 15% đảng viên trong 

toàn đảng bộ. (Đạt) 

- Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; 80% đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn xuất sắc; 100% gia đình công chức, 

viên chức, ngƣời lao động đạt gia đình văn hóa. (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt, 

Công đoàn cơ sở không đạt) 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng và các đơn vị trực thuộc đạt chuẩn văn 

hóa. (Đạt) 

- Tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, đại hội 

đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020- 2025. (Đạt) 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020  

1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm : 

* Về công tác tư tưởng. 

- Tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, quán triệt phổ biến kịp 

thời các chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc các chỉ thị, nghị 

quyết của cấp trên. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về Quốc phòng – An ninh, đảm bảo 

nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh. Nội bộ Đảng bộ 

đoàn kết, thống nhất cao, luôn đề cao cảnh giác tinh thần cách mạng đấu tranh 

chống âm mƣu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 

- Phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức trong cơ quan chấp hành 

nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo về phòng chống COVID-19 trƣớc tình hình dịch bệnh còn 

phức tạp, kéo dài. 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ, xem xét lập thủ 

tục kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức theo đúng quy định. 

* Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính tri, an ninh, quốc 

phòng. 

Tăng cƣờng công tác lãnh đạo của cấp uỷ để hoàn thành các mục tiêu nhiệm 

vụ chính trị đƣợc giao năm 2021. Ban hành nghị quyết công tác năm, nhằm lãnh 

đạo chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đƣợc giao. 

- Tiếp tục thể chế hoá các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 

Luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng và các Nghị định hƣớng dẫn thi hành để 

áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng.  
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- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thể 

chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính. 

- Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, Pác Nặm 

Chợ Mới, Bạch Thông theo thiết kế kỹ thuật dự toán đƣợc duyệt; tham mƣu xây 

dựng lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021 - 2025) cấp tỉnh cấp huyện theo quy 

định; tham mƣu ban hành Quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. 

- Tăng cƣờng công tác quản lý khoáng sản; tiếp tục triển khai thực hiện và 

hoàn thành các dự án đƣợc giao; tiếp tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản; tham mƣu UBND tỉnh xây dựng “Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý quy 

hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất 

thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh 

học, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác thẩm định, kiểm soát 

chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trƣờng đối với các dự án đầu tƣ; tăng cƣờng 

công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng, thực hiện chƣơng trình quan 

trắc môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn; Triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ 

môi trƣờng năm 2021 từ nguồn kinh phí địa phƣơng và các nhiệm vụ bảo vệ môi 

trƣờng nếu đƣợc hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng của Trung 

ƣơng; triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trƣờng năm 2020 theo kế 

hoạch phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; tăng cƣờng năng lực quản lý 

chất thải rắn đô thị và nông thôn.  

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

kịp thời; Thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thƣ đúng quy định. 

- Quan tâm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công hoạt động dịch vụ công có 

hiệu quả, ổn định, phục vụ kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trƣờng. 

* Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, nghiêm túc 

việc đánh giá, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ chính 

trị nội bộ, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đƣợc 

giao; chủ động, sẵn sàng có phƣơng án nếu có chỉ đạo của UBND tỉnh về sắp xếp 

tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Tăng cƣờng mối quan hệ giữa cấp ủy cơ sở với 

cấp ủy nơi đảng viên cƣ trú. 

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, 

phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tích cực đổi mới công tác thi đua khen 

thƣởng trong toàn Đảng bộ. 

Công tác kiểm tra: Đảng ủy, UBKT chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế 

hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, các quy định, hƣớng dẫn của Trung 
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ƣơng về thi hành Điều lệ Đảng. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng 

viên trong việc chấp hành Cƣơng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nƣớc; các nguyên tắc tổ chức, sinh 

hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của đảng viên. Chú trọng kiểm tra tổ chức 

đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.  

* Xây dựng tổ chức Đảng. 

Tiếp tục đề xuất kiện toàn chức danh Bí thƣ, Phó Bí thƣ Đảng ủy, bổ sung 

01 Ủy viên BCH Đảng bộ theo đề án nhân sự Đại hội; nâng cao chất lƣợng hoạt 

động của Đảng ủy, Ban chi ủy chi bộ trực thuộc, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng 

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy 

trách nhiệm của tổ chức và ngƣời đứng đầu cấp ủy, chính quyền. 

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính 

quyền, các tổ chức đoàn thể và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ đảng viên. 

Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ theo hƣớng thiết thực, bám sát nhiệm vụ 

chính trị của đơn vị làm cho tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện về 

mọi mặt công tác. 

* Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức tốt hội 

nghị CC,VC, ngƣời lao động; vận động đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên 

chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đƣợc giao; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các 

phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực trào mừng các ngày lễ lớn của đất nƣớc. 

2. Các chỉ tiêu phấu đấu : 

a) Đối với Đảng bộ : 

- Phấn đấu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đạt danh hiệu  

„„Trong sạch, vững mạnh‟‟ tiêu biểu. 

- Lãnh đạo các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, hoàn thành mọi 

nhiệm vụ chính trị đƣợc giao.  

- Cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị thuộc sở luôn giữ vững đơn vị trong 

sạch vững mạnh. 

- Chăm lo đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng; Xây dựng kế hoạch đào tạo và 

phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 02 đảng viên trở lên. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng; bảo 

đảm năng lực lãnh đạo có hiệu quả thƣờng xuyên của Đảng bộ. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" nhằm biến nhận thức thành hành động thực tiễn, nâng cao hiệu 

quả học tập và công tác của toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ một cách 

thƣờng xuyên, sáng tạo. 

- 100 % các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
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- 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. 

b) Đối với chính quyền: 

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trƣơng, đƣờng lối 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

- 100% công chức, viên chức ngƣời lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 

có 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong công việc, tham mƣu 

làm tốt công tác quản lý Nhà nƣớc về tài nguyên và Môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

-  Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong xử lý 

công việc và chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, tích cực xây dựng đơn vị 

vững mạnh về mọi mặt, phấn đấu năm 2021 có: 

+ Ít nhất 02 (hai) tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc còn lại là tập thể lao 

động tiên tiến. 

+ 80% trở lên công chức, viên chức trong tổng biên chế đạt danh hiệu lao 

động tiên tiến. 

+ Có 01 ngƣời đạt danh hiệu thi đua cấp tỉnh trở lên. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng và các đơn vị trực thuộc đạt chuẩn văn hóa; 

+ Đơn vị Sở đƣợc UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tặng Bằng khen. 

c) Đối với các tổ chức đoàn thể: 

- Xây dựng các tổ chức quần chúng: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, 

Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc. 

- Phấn đấu 80% trở lên  đạt Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

- 100% gia đình công chức, viên chức, ngƣời lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn 

hoá. 

3. Giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

- Tăng cƣờng sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính 

quyền trong công tác cán bộ gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng 

Chi bộ, đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ công chức, viên 

chức, ngƣời lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực 

quản lý đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ mới, ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

- Đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có phân công, 

phân cấp gắn liền với trách nhiệm rõ ràng. Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban 

kiểm tra Đảng. Thƣờng xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ trực 

thuộc. 

- Bám sát nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, kịp thời chỉ đạo, trực tiếp tháo gỡ 

những khó khăn trong hoạt động của ngành. 
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- Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ duy trì sinh hoạt Đảng, xây dựng quy chế 

sinh hoạt Chi bộ, xây dựng các quy chế quản lý theo hƣớng phân cấp cho các đơn 

vị trực thuộc. Đặc biệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Tiếp tục phát huy các loại hình và biện pháp đào tạo có hiệu quả để nâng 

cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức và đảng viên; Có kế hoạch đào tạo, bồi 

dƣỡng nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên; tiếp tục thực hiện chuyển đổi, 

luân chuyển công chức, viên chức theo quy định. 

- Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng 

bộ. Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt Chi bộ, Ban chấp hành Đảng bộ; Chuẩn bị kỹ 

nội dung sinh hoạt, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, thƣờng xuyên kiểm 

điểm đảng viên theo quy chế. 

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức tác phong Hồ Chí 

Minh theo chuyên đề và kế hoạch năm 2021, gắn liền với cuộc vận động xây dựng 

văn hoá cơ quan trong toàn ngành tài nguyên và môi trƣờng Bắc Kạn. 

- Thực hiện tốt công tác, sơ kết, tổng kết định kỳ công tác xây dựng Đảng và  

đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.             

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Đảng uỷ CCQ tỉnh (B/c); 
- Các Chi bộ; 
- Các đ/c Đảng uỷ viên; 
- Lƣu: Đảng bộ. 
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