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Bắc Kạn, ngày      tháng 01năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Nhiệm vụ năm 2021 

----- 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

với sự tập trung, thống nhất và nỗ lực cố gắng của đảng viên, công chức, viên chức 

và ngƣời lao động toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu vƣợt qua khó khăn để tổ chức 

thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra và các 

nhiệm vụ cấp trên giao. Công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng đã đƣợc đẩy 

mạnh, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của đảng 

viên, công chức, viên chức và ngƣời lao động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra 

các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chƣơng trình, kế 

hoạch công tác; tiếp tục khắc phục căn bản tồn tại, hạn chế để làm tốt công tác 

tham mƣu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng; chủ trì phối hợp 

với các ngành, địa phƣơng để tháo gỡ những khó khăn vƣớng mắc trong việc 

quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng, tạo điều kiện để 

triển khai thực hiện các chƣơng trình đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, sắp xếp tổ chức 

bộ máy có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ trong năm qua còn một hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và phối hợp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ  đôi lúc chƣa kịp thời; công tác kiểm 

tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện một số nhiệm vụ chƣa thƣờng xuyên; công tác 

chỉ đạo, giải quyết vƣớng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ 

chức chƣa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc giải quyết TTHC còn có 02 hồ sơ chƣa đảm 

bảo thời gian quy định; thực hiện việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 
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cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, chƣa nhân rộng đƣợc nhiều tấm gƣơng điển hình, 

tiên tiến. 

Trên cơ sở kết quả và thực hiện nhiệm vụ năm 2020, căn cứ Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban 

Chấp hành Đảng bộ Sở thống nhất quyết nghị về nhiệm vụ năm 2021 nhƣ sau:  

I. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

- 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.  

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ đƣợc giao tại Nghị quyết số 02a-NQ/TU 

ngày 08/12/2020 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ hai (khóa 

XII) về nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an 

ninh năm 2021; Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Quyết định số 

89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành 

Chƣơng trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - 

quốc phòng năm 2021 và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao. 

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

trí từ 08 - 05 các sở, ngành. 

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ CCHC năm 2021. 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 2021.  

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

tiếp nhận, giải quyết đúng hạn.  

- Duy trì thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Dịch vụ 

bƣu chính công ích đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.  

- 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. 

- 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 lao động 
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tiên tiến. 100% tập thể đạt Lao động tiên tiến, trong đó có 02 (hai) tập thể Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- 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”. Đảng bộ đạt 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

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

toàn đảng bộ. 

- 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. 

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

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

- Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, nhất là các văn bản liên quan đến 

ngành tài nguyên và môi trƣờng; tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra.  

- Chủ động đề xuất tham mƣu cho HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về quản lý lĩnh vực tài nguyên 

và môi trƣờng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; tăng cƣờng tham mƣu, chỉ đạo tổ chức 

thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trƣờng, 

nƣớc, khí tƣợng thủy văn và biến đổi khí hậu theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tham mƣu cho UBND tỉnh cùng với các sở, 

ngành, địa phƣơng giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi 

đƣợc giao, xử lý kịp thời các vi phạm; kịp thời xử lý và thu hồi đất của các dự án 

chậm tiến độ, vi phạm về quản lý sử dụng đất.  

- Tập trung tăng cƣờng lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong cải cách 

hành chính (CCHC) theo kế hoạch, thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra phát hiện để 

xử lý kịp thời những vƣớng mắc, tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp 
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tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho ngƣời dân, doanh nhiệp trong giải quyết công việc.  

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

Minh theo chuyên đề và kế hoạch năm 2021 gắn với Nghị quyết Trung ƣơng 4 

(khóa XII) về tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. Tăng cƣờng phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò 

trách nhiệm của ngƣời đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ 

cƣơng, kỷ luật hành chính và quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi 

công vụ, nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức, nhằm phòng ngừa những 

tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng…và kịp thời xử lý khi phát hiện những vi phạm. 

- Hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2021, kịp thời 

giải quyết các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo theo quy định.  

- Tăng cƣờng công tác quản lý, giáo dục chính trị tƣ tƣởng cho đảng viên, 

công chức, viên chức và ngƣời lao động; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ 

máy các phòng chuyên môn, đơn vị để đảm bảo ngày càng nâng cao chất lƣợng, 

hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mƣu và tổ chức triển khai các hoạt động tƣ 

vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng 

- Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng đảng, phát huy dân chủ trong sinh 

hoạt, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác phát triển 

đảng, nâng cao chất lƣợng đảng viên mới kết nạp; nâng cao chất lƣợng sinh hoạt 

chi bộ. Lãnh đạo học tập, thực hiện tốt chuyên đề năm 2021 gắn với việc lãnh đạo, 

chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện mọi nhiệm vụ đƣợc giao; tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát của các cchi 

bộ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động; xây 

dựng kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2021. Thực hiện 

tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng 
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của công đoàn viên, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch 

phối hợp thực hiện tốt chƣơng trình tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, các Chi bộ chỉ đạo và cụ thể hóa 

Nghị quyết này để tổ chức thực hiện. 

2. Giao Đảng vụ Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.  

Nghị quyết này đã đƣợc thông qua tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng, ngày 21 tháng 01 năm 2021 và đƣợc phổ biến đến chi 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong toàn Đảng bộ.  

Nơi nhận:                                                                       

Gửi bản điện tử: 

- Đảng ủy CCQ tỉnh (báo/cáo);                                                                                                 

- UBKT ĐU Sở TN&MT; 

- Các Chi bộ trực thuộc;               (T/ hiện),                                          

- Các Phòng CM,ĐV trực thuộc; 

- Các đ/c Đảng ủy viên;                                                                                                                 

- Lƣu: Đảng bộ.                                                                                                

 

T/M ĐẢNG ỦY 
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