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Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa
– Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Bắc
Kạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng động Văn hóa – Xã hội
ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tài nguyên và Môi
trường xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 584/KHUBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện
Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực
hiện các mục tiêu của Cộng đoàn Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng
Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025; góp phần nâng cao nhận thức của công
chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội
ASEAN; nhằm mang lại lợi ích cho người dân, hướng vào người dân, lấy người
dân làm trung tâm. Thông qua công tác tuyên truyền, giao lưu, hợp tác về văn hóa,
giáo dục, môi trường, chính sách về y tế, an sinh xã hội… góp phần tích cực và chủ
động hội nhập ASEAN của tỉnh.
3. Đề ra các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyển, quán triệt triển khai thực hiện.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của công
chức, viên chức và người lao động về các chủ trường, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.
Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho các Sở, ban, ngành, địa
phương và toàn thể công chức, viên chức về các quy định của biến đổi khí hậu, tác
hại và sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường, người dân. Đề ra các
giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu; khuyến
khích người dân tích cực tham gia và ứng dụng các biện pháp để nâng cao khả
năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đăng tải các tin bài giới thiệu, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh có liên quan đến Cộng đồng
Văn hóa – Xã hội ASEAN trên trang thông tin điện tử của Sở.
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2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lấy người dân làm trung
tâm.
Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính
liên quan đến người dân, doanh nghiệp.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hướng dẫn
tận tình và chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá
nhân; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi
người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác
phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức, xây dựng hình ảnh đội
ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận
tình phục vụ nhân dân.
3. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi
ích cho người dân
Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, thực hiện,
giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật hoạt động liên quan
đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo thực hiện
đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người dân.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho toàn thể công
chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở để thực hiện chương trình, chính
sách, pháp luật và các hoạt động liên quan đến người dân; đặc biệt chú trọng thực
hiện các chính sách, tổ chức các hoạt động liên quan cho người yếu thế, người
nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trong
việc tham mưu, đề xuất các giải pháp, các dự án, chính sách, chương trình, kế
hoạch và các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến
đổi khí hậu.
4. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững.
Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, văn bản của Đảng và Nhà nước
về công tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện nghiêm túc các quy
định của pháp luật về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; đồng thời xử lý nghiêm
đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên; đặc biệt chú trọng đến
công tác quản lý, xử lý rác thải, nguồn xả thải từ các doanh nghiệp nhằm đảm bảo
môi trường lành mạnh, trong sạch cho người dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm
trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải, xả thải, sử dụng nhiên liệu
hiệu quả.
Xây dựng đề án và đề ra các biện pháp thích hợp, hiệu quả nhằm thực hiện
tốt công tác bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên
thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sử dụng các công nghệ
xanh thân thiện với môi trường hướng đến xây dựng tỉnh bền vững với môi trường.
Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiên
quyết từ chối các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
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5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động của Sở tham gia các
lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức về hội nhập quốc tế ngoại
ngữ, tin học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi để đáp
ứng nhu cầu cho quá trình hội nhập của tỉnh- Cử công chức, viên chức tham gia
các lớp bồi dưỡng về kiến thức hội nhập quốc tế; kỹ năng, tác phong làm việc khoa
học, hiện đại, hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của
đội ngũ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị có trách nhiệm triển khai, đôn đốc
thực hiện kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được giao.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và
hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Tham mưu báo cáo kết quả thực
hiện theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 23/9/2021
của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg
ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng
động Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Sở Tài nguyên và Môi
trường. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở LĐ-TBXH;
- Lãnh đạo Sở;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (Hạnh).
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