
STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

I

1

Đề xuất UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ

sung Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày

14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định về Quy

định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất

đai, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà

ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn

tỉnh

Tháng 4
Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Chi cục Quản lý đất đai, 

Văn phòng Sở; các sở, 

ban, ngành liên quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

2

Quy định về Quy định về điều kiện, tiêu chí,

quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập tại

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tháng 6
    Chi cục Quản 

lý đất đai

Sở Xây dựng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STNMT ngày    tháng     năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)



2

STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

3
Sửa đổi chính sách bồi thường, giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn tỉnh
Tháng 6

    Chi cục Quản 

lý đất đai

Văn phòng Sở, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất;  

các sở, ban, ngành liên 

quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

4

Quy định về điều kiện tách thửa tại Nghị định

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

phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy

định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tháng 6

Chi cục Quản lý 

đất đai, Văn 

phòng Đăng ký 

đất đai

Các sở, ban, ngành liên 

quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

5

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Điều

chỉnh Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày

04/6/2016 của UBND tỉnh quy định phân

vùng phát thải và xả khí thải

Tháng 6 Chi cục BVMT

Phòng Tài nguyên nước 

và Khí tượng thủy văn, 

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường;  

các sở, ban, ngành liên 

quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

6

Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng

ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm trên

địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại điểm

a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

Tháng 6 Thanh tra Sở

Văn phòng Sở, Thanh 

tra Sở, Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tư pháp, Sở 

Xây dựng, Văn phòng 

UBND tỉnh

Quyết định của 

UBND tỉnh
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

7

Trình UBND tỉnh ban hành quy định mực

nước hạ thấp cho phép khai thác nước dưới

đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tháng 12

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Văn phòng Sở, Thanh 

tra Sở; các sở ban 

ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh

8

Trình UBND tỉnh ban hành, hướng dẫn áp

dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho

hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh

quan, bảo vệ môi trường nông thôn; ban hành

lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến

khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử

lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong

trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý

nước thải

Tháng 11
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Chi cục Quản lý đất đai, 

các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh

9

Trình UBND tỉnh ban hành quy định về việc

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y

tế phù hợp với điều kiện của địa phương; chịu

trách nhiệm thực hiện quản lý các chất ô

nhiễm liên quan đến các vấn đề về bệnh tật và

sức khỏe con người trên địa bàn

Tháng 11
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Y tế, Sở Tư pháp, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

10

Trình UBND tỉnh ban hành quy định việc vận

chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo đúng tuyến

đường, thời gian quy định; Phương tiện vận

chuyển chất thải rắn công nghiệp thông

thường phải xử lý phải có thiết bị định vị đáp

ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến

đường và thời gian quy định; Phương tiện vận

chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị

định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời

gian theo quy định

Tháng 11
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh

11

Trình UBND tỉnh ban hành quy định việc lưu

chứa và vận chuyển chất thải nguy hại bằng

thiết bị, phương tiện chuyển động phù hợp đế

cơ sở xử lý chất thải

Tháng 11
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở; các sở ban 

ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh

12

Trình UBND tỉnh ban hành quy định khu vực,

địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất

nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội

địa và đường biển

Tháng 11
Phòng Biển và 

Hải đảo

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở; các sở ban 

ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh
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hoàn thành
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II Công tác thanh tra, kiểm tra

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai,

môi trường đối với một số tổ chức có hoạt

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa

bàn thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn

Tháng 6 Thanh tra Sở

Chi cục Quản lý đất đai, 

Chi cục Bảo vệ môi 

trường (BVMT), 

UBND thành phố Quy 

Nhơn, UBND thị xã An 

Nhơn và UBND cấp xã 

nơi có tổ chức được 

thanh tra

Kết luận thanh tra

2

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch

công tác được giao; công tác tiếp công dân, xử

lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng chống tham nhũng tại Chi cục Bảo vệ

môi trường

Tháng 9 Thanh tra Sở Văn phòng Sở Kết luận thanh tra

3

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài

nguyên nước của một số tổ chức trên địa bàn

tỉnh

Tháng 6

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Thanh tra Sở, Chi cục 

BVMT, Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và 

môi trường, UBND cấp 

huyện và UBND cấp xã 

nơi có tổ chức được 

kiểm tra

Báo cáo kết quả 

kiểm tra
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

4

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật

về bảo vệ môi trường theo nội dung ĐTM đã

được phê duyệt

Tháng 11 Chi cục BVMT

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường, 

Các huyện, thị xã, thành 

phố và đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

5

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát ô

nhiễm (bao gồm việc Hướng dẫn, kiểm tra

việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây

dựng nông thôn mới)

Tháng 11 Chi cục BVMT

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường, 

các huyện, thị xã, thành 

phố và đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

6
Kiểm tra đột xuất (Kiểm tra đột xuất theo

phản ánh qua đường dây nóng và khiếu kiện)
Tháng 12 Chi cục BVMT

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường, 

các huyện, thị xã, thành 

phố và đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

7

Kiểm tra và xác định trữ lượng cát bồi lắng

lòng sông năm 2020 để tính tiền cấp quyền

khai thác khoáng sản theo quy định

Tháng 3
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Sở XD, Sở NN&PTNN,  

 Chi cục BVMT, Thanh 

tra Sở, Phòng TNMT 

các huyện, thị xã, thành 

phố

Báo cáo kết quả 

cát bồi lắng năm 

2020 và trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt tiền cấp 

quyền khai thác 

khoáng sản
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

8

Kiểm tra kết quả thống kê, kiểm kê khoáng

sản còn lại hàng năm của các doanh nghiệp

được cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây

dựng thông thường

Tháng 6
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Sở XD, Phòng TNMT 

các huyện, thị xã, thành 

phố

Báo cáo hiện 

trạng hoạt động 

khai thác của các 

doanh nghiệp 

khai thác đá làm 

vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh

III
Công tác tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ tài 

nguyên và môi trƣờng

1

Tập huấn Nghiệp vụ đất đai (NĐ số

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020, NĐ số

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt

vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai)

Tháng 4
Chi cục Quản lý 

đất đai 

Thanh tra Sở, UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố và các Sở, ngành 

có liên quan

Lớp tập huấn

Tập huấn 

trực tuyến  

 hoặc trực 

tiếp đảm 

bảo công 

tác phòng 

chống 

dịch 

Covid-19

2

Tập huấn Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày

24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên

nước và khoáng sản

Tháng 4
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Phòng Tài nguyên nước 

và Khí tượng thủy văn, 

Thanh tra Sở, UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố và các Sở, ngành 

có liên quan

Lớp tập huấn nt
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

3
Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và lập hồ

sơ công việc
Tháng 4 Văn phòng Sở

Văn phòng Đăng ký đất 

đai, các phòng, đơn vị 

trực thuộc

Lớp tập huấn nt

4

Tập huấn Thống kê, kiểm kê khoáng sản còn

lại hàng năm của các mỏ đã được cấp phép

khai thác khoáng sản 

Tháng 4
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Phối hợp Cục KSHĐ 

Khoáng sản miền trung; 

Thanh tra Sở, Phòng 

TNMT các huyện, thị 

xã, thành phố

Lớp tập huấn nt

5

Tập huấn Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày

10/02/2021 của Chính phủ Quy định việc giao

các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tháng 4
Phòng Biển và 

Hải đảo

Các Sở, ban ngành,

UBND huyện, thị xã,

thành phố ven biển;

UBND xã, phường ven

biển; tổ chức, cá nhân

nuôi trồng thủy sản.

Lớp tập huấn nt

6
Tập huấn về BVMT cho cán bộ làm công tác

quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh
Tháng 5 Chi cục BVMT

Các huyện, thị xã, thành 

phố và đơn vị liên quan; 

Vụ pháp chế; Tổng cục 

Môi trường

Lớp tập huấn nt

7
Tập huấn về BVMT cho cán bộ làm công tác

quản lý môi trường tại các doanh nghiệp
Tháng 5 Chi cục BVMT

Trường ĐH Tôn Đức 

Thắng, ĐH Bách Khoa 

TP.HCM 

Lớp tập huấn nt
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

IV Công tác cải cách hành chính

1

Rà soát 03 thủ tục hành chính, trình phương

án đơn giản hóa lĩnh vực tài nguyên nước, đất

đai và địa chất khoáng sản

Tháng 6 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở

Kế hoạch của Sở,

Phương án đơn

giản hóa được

UBND tỉnh phê

duyệt

2 Thủ tục hành chính liên quan Nghị định 148 Tháng 4

Văn phòng Đăng 

ký đất đai, Chi 

cục Quản lý đất 

đai

Văn phòng Sở

3

Xây dựng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4,

vận hành giải quyết thủ tục trên cổng thông tin

một cửa quốc gia, trang dịch vụ công trực

tuyến của tỉnh

Tháng 03- 

Tháng 6
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực

thuộc

Dịch vụ công

mức 3, 4

4
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm

2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở
Tháng 9 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở

Kế hoạch, biên

bản kiểm tra, báo

cáo kết quả kiểm

tra

5
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc gia ISO 9001 : 2015
Tháng 9 Văn phòng Sở

Các phòng, Chi cục 

Quản lý đất đai, Chi cục 

Bảo vệ môi trường, Văn 

phòng Đăng ký đất đai

Hồ sơ ISO
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

V

1
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

các huyện, thị xã, thành phố
Tháng 3

Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2021

2

Xây dựng Danh mục công trình, dự án sử 

dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất 

trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 

2022; Danh mục công trình, dự án Nhà nước 

thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng năm 2022

Tháng 12
Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Nghị quyết 

HĐND tỉnh

3
Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ 

đầu tỉnh Bình Định (2021-2025)
Tháng 12

Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ

4

Đề xuất uỷ quyền phê duyệt hệ số điều chỉnh 

giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khu Nhà nước 

thu hồi đất năm 2022

Tháng 12
Chi cục Quản lý 

đất đai
UBND cấp huyện

Quyết định của 

UBND tỉnh

5
Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các

dự án UBND tỉnh giao.
Tháng 12

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Chi cục Quản lý đất

đai; các sở, ngành và

UBND thành phố QN,

các xã, phường có liên

quan.

Đất sạch đã

GPMB xong một

phần hoặc toàn

bộ dự án (khoảng

19 dự án, tổng

quy mô khoảng

298  ha).

Quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, phát triển quỹ đất
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

6

Thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ

tầng các dự án phát triển quỹ đất (theo kế

hoạch phát triển quỹ đất của tỉnh)

Tháng 12
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Các đơn vị tư vấn, nhà

thầu; Ban Quản lý DA

Dân dụng và công

nghiệp, các sở ngành có

liên quan.

Quỹ đất đã được

đầu tư cơ sở hạ

tầng một phần

hoặc toàn bộ dự

án (05 dự án,

tổng quy mô

khoảng 50 ha).

7
Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân

sách theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.
Tháng 12

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Chi cục Quản lý đất

đai; Các tổ chức đấu giá

chuyên nghiệp; các sở

ngành có liên quan.

Thu ngân sách

đạt chỉ tiêu

UBND tỉnh giao.

8

Xây dựng Đơn giá dịch vụ công trên lĩnh vực

đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai

tỉnh Bình Định gửi Sở Tài chính thẩm định

trình UBND tỉnh Bình Định ban hành

Tháng 10
Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Văn phòng Sở 

TN&MT, Chi cục Quản 

lý đất đai, Sở Tài chính, 

UBND tỉnh

Quyết định, bảng 

đơn giá

9
Thực hiện Thống kê đất đai năm 2020 trên địa

bàn tỉnh Bình Định. 
Tháng 4

Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Chi cục QLĐĐ;  Phòng 

TNMTcấp huyện; 

UBND cấp xã và Chi 

nhánh Văn phòng 

ĐKĐĐ các huyện, TX, 

TP

Bộ số liệu thống 

kê và  báo cáo 

thuyết minh

10
Thực hiện thu thập dữ liệu tài nguyên và môi

trường năm 2021
Tháng 12

Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở; Các Sở, ban, 

ngành; Phòng, ban 

thuộc huyện 

 Bộ cơ sở dữ liệu, 

Báo cáo; Hồ sơ 

lưu trữ.
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

11

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vi

phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra

ngành tài nguyên và môi trường Bình Định

Tháng 6
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Thanh Tra Sở TN&MT Phần mềm

12
Cập nhật cơ sở dữ liệu điểm địa chính tỉnh

Bình Định
Tháng 12

Văn phòng Đăng 

ký đất đai
 Bộ cơ sở dữ liệu

VI

1
Xây dựng Kế hoạch và triển khai đấu giá

quyền khai thác khoáng sản năm 2021 

Tháng 7- 

tháng 9

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: XD, CT, TC, 

TP; Cục Thuế tỉnh và 

UBND các huyện, thị 

xã có mỏ đưa vào đấu 

giá

Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch 

đấu giá năm 2021 

và QĐ của 

UBND tỉnh công 

nhận trúng đấu 

giá quyền khai 

thác khoáng sản

2

Tổ chức điều tra, khảo sát một số mỏ khoáng

sản trên địa bàn tỉnh để lập kế hoạch đấu giá

quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

Tháng 7- 

tháng 9

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: XD, CT, 

GTVT, N&PTNT, 

KHĐT và UBND các 

huyện, thị xã

QĐ của UBND 

tỉnh phê duyệt kế 

hoạch đấu giá 

quyền KTKS 

năm 2022

Quản lý tài nguyên khoáng sản
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

3
Xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa

khai thác trên địa bàn tỉnh
Tháng 10

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: XD, CT, TC, 

NN&PTNT; CA tỉnh, 

Bộ CHQS tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố

Quyết định của 

UBND tỉnh phê 

duyệt Phương án 

bảo vệ khoáng 

sản chưa khai 

thác trên địa bàn 

tỉnh

VII

1

Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện

Dự án: "Tư vấn thực hiện Điều tra, lập danh

mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác

nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai

thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình

Định"

Tháng 6

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Văn bản quyết 

định của UBND 

tỉnh 

2
Xây dựng phương án, kinh phí và tổ chức cắm 

mốc hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2021
Tháng 11

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Phương án được 

UBND tỉnh phê 

duyệt và tổ chức 

cắm mốc

3
Triển khai việc Đăng ký khai thác nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh
Tháng 11

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Tổ chức hội thảo 

triển khai việc 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất

Quản lý tài nguyên nƣớc, khí tƣợng thủy văn và ứng phó biến đổi khí hậu
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

4

Tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng

Ngày nước thế giới 22/3/2021; Ngày Khí

tượng thế giới 23/3/2021

Tháng 4

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Báo cáo Bộ 

TNMT, UBND 

tỉnh kết quả tổ 

chức hoạt động 

tuyên truyền 

VIII

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp

tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

tỉnh Bình Định (2019-2021)

Tháng 5
Phòng Biển và 

Hải đảo
Các đơn vị liên quan

Cơ sở dữ liệu về

tài nguyên, môi

trường biển và

hải đảo; Phần

mềm quản lý 

2
Điều tra, đánh giá kết quả kiểm soát ô nhiễm

môi trường biển, hải đảo năm 2020
Tháng 6

Phòng Biển và 

Hải đảo
Các đơn vị liên quan

Báo cáo, Bảng

tổng hợp đánh

giá kết quả hoạt

động kiểm soát ô

nhiễm môi

trường biển và

hải đảo được

UBND tỉnh phê

duyệt, công bố.

3
Thực hiện công tác tuyên truyền biển, hải đảo

năm 2021
Tháng 10

Phòng Biển và 

Hải đảo
Các đơn vị liên quan

Băng rôn, vi nhép 

tuyên truyền, các

sản phẩm tuyên

truyền,.. lễ phát

động làm sạch

bãi biển

Quản lý biển và hải đảo
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

4

Nghiên cứu, điều tra kiểm soát nguồn thải trực

tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi

trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định

(2021-2022)

Tháng 12
Phòng Biển và 

Hải đảo
Các đơn vị liên quan

Bản đồ, báo cáo

chuyên đề, báo

cáo tổng kết kết

quả điều tra, đánh 

giá hiện trạng xả

nước thải vào

nguồn nước

IX

1

Phối hợp các Hội, đoàn thể tổ chức các hoạt

động truyền thông hưởng ứng các sự kiện:

Ngày môi trường thế giới 5/6; Ngày Đa dạng

sinh học 22/5; Chiến dịch Làm cho thế giới

sạch hơn (3 đợt)

Tháng 9 Chi cục BVMT
Các Hội, đoàn thể và 

đơn vị liên quan

Pano, băng rôn, 

phướn và các 

hoạt động hưởng 

ứng

2

Nâng cao nhận thức và kỹ năng của tuyên

truyền viên về phòng chống rác thải nhựa và

ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức

chính trị - xã hội; cộng đồng dân cư, doanh

nghiệp; Phương tiện thông tin đại chúng,

phương tiện giao thông và khu vực công cộng

trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tháng 9 Chi cục BVMT

Đơn vị tư vấn; các hội 

đoàn thể và đơn vị, địa 

phương liên quan

Báo cáo kết quả 

các hoạt động

3

Điều tra, thống kê định kỳ các HST, các loài

động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học,

kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại

Khu bảo tồn An Toàn

Tháng 11 Chi cục BVMT Đơn vị tư vấn
Báo cáo kết quả 

nhiệm vụ

Bảo vệ môi trƣờng
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

4

Điều tra, thống kê định kỳ các HST, các loài

động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học,

kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại

Đầm Đề Gi

Tháng 11 Chi cục BVMT Đơn vị tư vấn
Báo cáo kết quả 

nhiệm vụ

5
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình

Định
Tháng 11

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường
Báo cáo

6
Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển

Bình Định
Tháng 11

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Phòng Biển và Hải đảo Số liệu

7
Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình

Định năm 2021
Tháng 11

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường
Số liệu

8

Điều tra, đánh giá sức chịu tải ô nhiễm của

các nguồn nước làm cơ sở cho việc quy hoạch

phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 -

2025, định hướng 2030

Tháng 11

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Đơn vị tư vấn Số liệu

9

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường trên địa

bàn tỉnh:

- Triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện

cho việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

- Phổ biến và hướng dẫn triển khai các văn

bản dưới luật (Nghị định, Thông tư)

Tháng 4

Tháng 11

Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh

Văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

10

Triển khai Dự án đầu tư trạm quan trắc tự

động trên địa bàn tỉnh:

- Trình phê duyệt dự án.

- Đấu thầu mua sắm trang thiết bị.

- Lắp đặt 2 trạm quan trắc nước mặt

Tháng 4; 

tháng 6 và 

Tháng 11

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường, Văn phòng Sở

Vận hành 02 

trạm quan trắc 

nước mặt

X

1
Phát động thi đua năm 2021 (sau khi Bộ và 

Tỉnh phát động )
Tháng 02 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Công văn

2 Xét thi đua khen thưởng năm 2021 Tháng 12 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc

Ban hành các văn

bản liên quan

3

Kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác 

chuyên môn thuộc lĩnh vực của Sở quản lý đối 

với cấp huyện năm 2021

Tháng 12 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Công văn

4

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

và công tác dân vận chính quyền của Sở năm 

2021

Tháng 02 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Kế hoạch

5

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND 

ngày 17/5/2018 về quy chế dân chủ ở cơ sở 

năm 2021

Tháng 02 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Kế hoạch

6 Lập hồ sơ cơ quan văn hóa năm 2021 Tháng 11 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Báo cáo

Tổ chức, tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin
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STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

7

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của Sở giai đoạn 

2021-2025

Tháng 01 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Kế hoạch

8
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Sở giai 

đoạn 2021-2030
Tháng 03 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Kế hoạch

9

Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của Sở năm 2021

Tháng 02 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực

thuộc
Kế hoạch

10 Đề xuất sửa đổi bổ sung phí lệ phí
Tháng 6 và 

Tháng 10

Văn phòng Đăng 

ký đất đai và chi 

cục Quản lý đất 

đai

Các phòng thuộc Sở

Tờ khai quyết

toán thuế theo

tháng, năm

11

Lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm

2022 và kế hoạch tài chính giai đoạn 3 năm

2022-2024

Tháng 7 Văn phòng Sở Các phòng thuộc Sở

Dự toán kinh phí

ngân sách năm

2022 và kế hoạch

tài chính giai

đoạn 3 năm 2022-

2024

12
Quyết toán ngân sách nhà nước

 năm 2021
Tháng 2/2022 Văn phòng Sở Văn phòng Sở -Kế toán

Báo cáo quyết 

toán 

năm 2021

13
Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính thu - chi

ngân sách nhà nước năm 2020
Tháng 6 Văn phòng Sở

Các đơn vị trực thuộc

Sở

Báo cáo quyết

toán và báo cáo

tài chính năm

2020



19

STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

14
Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan

Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc
Tháng 4

Văn phòng Sở, 

các đơn vị trực 

thuộc

Các phòng thuộc Sở

Quyết định của

Giám đốc Sở và

thủ trưởng các

đơn vị

15
Xây dựng, rà soát, tổng hợp và phân bổ Dự

toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
Tháng 12 Văn phòng Sở

Các phòng thuộc Sở và

các đơn vị trực thuộc Sở

Dự toán Ngân

sách nhà nước

của Sở năm 2022

và Quyết định

phân bổ của

Giám đốc Sở

16
Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

giai đoạn 2020-2025
Tháng 3 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị

thuộc Sở; Sở Nội vụ,

BTC Tỉnh ủy

Quyết định, công

văn phê duyệt bổ

sung quy hoạch

17

Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định

số 120/2020/NĐ-CP các phòng chuyên môn,

đơn vị trực thuộc

Tháng 6

Văn phòng Sở;

các đơn vị trực

thuộc Sở

Các phòng, đơn vị

thuộc Sở; Sở Nội vụ

Quyết định phê

duyệt

18
Xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí

công tác của Sở
Tháng 6 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị

thuộc Sở
Kế hoạch của Sở



20

STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

19

Thực hiện công tác xét nâng bậc lương trước

thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực

hiện nhiệm vụ 

Đợt 1: Trước

ngày

10/6/2021;

Đợt 2: Trước

ngày

10/12/2021

Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị

thuộc Sở, Sở Nội vụ

Các Quyết định

nâng lương trước

thời hạn

20 Đánh giá , phân loại công chức, viên chức Tháng 12

Văn phòng Sở,

các đơn vị trực

thuộc

Các phòng, đơn vị trực

thuộc Sở

Quyết định phê

duyệt
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