
          UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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           Số:         /QĐ–STNMT          Bình Định, ngày     tháng      năm 2022 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ–UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 

2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Chương trình công 

tác năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến 

độ và hiệu quả. Đối với các nhiệm vụ phải trình UBND tỉnh phê duyệt thì mức độ 

đánh giá hoàn thành nhiệm vụ là được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2022. 

Giao Văn phòng Sở theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương 

trình công tác năm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để làm căn cứ để đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 

từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ TN&MT (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, VP, ĐK.(20) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kỳ Quang 

 



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
Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện 

Quy chế văn thư lưu trữ sửa đổi của Sở
Tháng 3 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc

Quy chế, văn bản 

triển khai thực 

hiện

2 Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Sở Tháng 3 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc
Quy chế

3

Xây dựng bộ chỉ số về cải cách hành chính 

của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường

Tháng 3 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc
Bộ chỉ số

4
Trình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ

của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
Tháng 3 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc

Quyết định phê 

duyệt của UBND 

tỉnh và của Sở

5
Thẩm định trình kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 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

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chế cơ quan

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STNMT ngày    tháng     năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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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
Sửa đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tháng 6

Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

7

"Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai 

theo khu chức năng và theo loại đất đến từng 

đơn vị hành chính cấp huyện” trong Quy 

hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, trình 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Tháng 9
Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Tờ trình của 

UBND tỉnh 

8

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) 

trên địa bàn tỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Tháng 11
Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Tờ trình của 

UBND tỉnh 

9

Tổng hợp Danh mục công trình, dự án thuộc 

đối tượng Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc 

gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án 

có sử dụng dưới 10ha đât lúa, dưới 20ha đất 

rừng phòng hộ, dưới 20ha đất rừng đặc dụng 

năm 2023 

Tháng 11
Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

Sở, ngành có liên quan

Tờ trình Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

10

Quy định ủy quyền cho UBND các huyện, thị 

xã, thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá 

đất và giá đất cụ thể tái định cư  năm 2023 để 

phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 

địa bàn tỉnh

Tháng 12
Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Tờ trình của Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường

11 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Tháng 12
Chi cục Quản lý 

đất đai

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Tờ trình của Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường
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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

12

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy

định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ

biển trên địa bàn tỉnh

Tháng 9
Phòng Biển và 

Hải đảo

Sở Tư pháp và các đơn

vị liên quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

13
Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa các

loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 
Tháng 4

Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Sở Tư pháp và các đơn 

vị liên quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

14

Tham mưu xây dựng quy định, chính sách của

tỉnh theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết

định 903/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm

2021 của UBND tinh Bình Định ban hành

Danh mục xây dựng Nghị quyết của HĐND

tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định chi

tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông

qua tại kỳ họp thứ 10

Tháng 5
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các phòng, đơn vị liên 

quan

Tờ trình của Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường, Quyết 

định của UBND 

tỉnh

15
Quy định về vận chuyển và xử lý chất thải y tế

trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tháng 9

Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Đơn vị tư vấn, Sở Y tế, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Quyết định của 

UBND tỉnh

16
Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường

không khí trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tháng 12

Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Đơn vị tư vấn, các sở, 

ngành liên quan UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố

Quyết định của 

UBND tỉnh

17
Quyết định ủy quyền liên quan lĩnh vực môi

trường
Tháng 12

Chi cục Bảo vệ 

môi trường

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

II

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai

đối với các tổ chức được UBND tỉnh giao đất,

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Tháng 6 Thanh tra Sở Chi cục Quản lý đất đai Kết luận thanh tra

2

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch

công tác được giao đối với Chi cục Quản lý

đất đai

Tháng 6 Thanh tra Sở Văn phòng Sở Kết luận thanh tra

3

Kiểm tra công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục

hành chính về đất đai tại Chi nhánh VPĐK

thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và

huyện Vân Canh

Tháng 6 Thanh tra Sở
Văn phòng Sở, Văn 

phòng Đăng ký đất đai

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

4

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các

dự án trang trại nông nghiệp có kết hợp lắp

đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa

bàn huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn

Tháng 6 Thanh tra Sở Chi cục Quản lý đất đai
Báo cáo kết quả 

kiểm tra

5
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm

2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở
Tháng 9 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

6
Kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp 

luật tài nguyên nước
Tháng 9

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Các đơn vị có liên quan
Báo cáo kết quả 

kiểm tra

Công tác thanh tra, 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

7
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai

thác khoáng sản
Tháng 6

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Sở Xây dựng, Phòng 

Tài nguyên và Môi 

trường các huyện, thị 

xã, thành phố, Thanh 

tra Sở, Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Báo cáo

8

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật

về bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo

đánh giá tác động môi trường đã được phê

duyệt

Tháng 11
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các huyện, thị xã, thành 

phố và đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

9

Kiểm tra, 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 12 
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các phòng, đơn vị liên 

quan thuộc Sở, các 

huyện, thị xã, thành phố 

và đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

10

Thanh kiểm tra đột xuất (Kiểm tra đột xuất

theo phản ánh qua đường dây nóng và khiếu

kiện)

Tháng 12
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

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

III

1

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới 

22/3/2022 và Ngày Khí tượng thế giới 

23/3/2022

Tháng 3

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Các đơn vị có liên quan

Tổ chức cuộc thi 

vẽ tranh cho học 

sinh phổ thông; 

Treo băng rôn, tờ 

phướn

2

Tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường cho

cán bộ làm công tác quản lý môi trường trên

địa bàn tỉnh

Tháng 3
Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Các đơn vị có liên quan

Lớp tập huấn trực 

tiếp/trực tuyến

Công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ tài nguyên và 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

3
Tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường cho

cán  bộ các hội, đoàn thể và cơ quan liên quan
Tháng 3

Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Các đơn vị có liên quan

Lớp tập huấn trực 

tiếp/trực tuyến

4

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 11
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các Hội, đoàn thể và 

đơn vị liên quan

Pano, băng rôn, 

phướn và các hoạt 

động hưởng ứng, 

văn bản hướng 

dẫn, báo cáo

5

Thực hiện công tác tuyên truyền biển, hải đảo

năm 2022 (bao gồm các hoạt động tuyên

truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo

Việt Nam 01-08/6, Ngày Đại dương Thế giới

08/6 và triển khai Kế hoạch hành động về

quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

trên địa bàn tỉnh,...)

Tháng 12
Phòng Biển và 

Hải đảo
Các đơn vị liên quan

Băng rôn, vi nhép, 

pa nô tuyên 

truyền, các sản 

phẩm, hoạt động 

tuyên truyền,...

IV

1

Phát triển, nâng cấp phần mềm Quản lý hồ sơ

đăng ký đất đai và và đăng ký biến động mở

rộng ứng dụng ngăn chặn biến động về đát đai

của Thi hành án, Tòa án, công an...sử dụng

cho toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất

đai; Chuyển giao các phần mềm mới, tổ chức

tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ về cấp GCN

cho Chi nhánh các huyện TX, TP

Tháng 9
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
 Các đơn vị có liên quan 

Phần mềm; dữ 

liệu, tài liệu

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin



7

STT Nội dung công việc
Thời gian 

hoàn thành

Phòng/đơn vị

chủ trì

Phòng/ Đơn vị 

phối hợp
Sản phẩm Ghi chú

2

Xây dựng Quy trình phối hợp luân chuyển hồ

sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của

người sử dụng đất theo quy định tại Điều 20,

Thông tư 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày

22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên

và Môi trường

Tháng 9
Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Chi cục Quản lý đất 

đai; Sở Tài chính; Cục 

Thuế tỉnh và một số cơ 

quan liên quan

Quyết định, Quy 

trình

3

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch

nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải

cách hành chính, quản trị công, sự hài lòng

của khách hàng, chỉ số năng lực cạnh tranh

cấp Sở

Tháng 4 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở

Kế hoạch, văn bản 

triển khai, báo cáo 

thực hiện

4

Rà soát 03 thủ tục hành chính, trình phương

án đơn giản hóa lĩnh vực tài nguyên nước và

địa chất khoáng sản

Tháng 6 Văn phòng Sở

Phòng Tài nguyên nước 

và Khí tượng thủy văn, 

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Kế hoạch của Sở, 

Phương án đơn 

giản hóa được 

UBND tỉnh phê 

duyệt

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

6

Xây dựng dịch vụ công mức độ 4; thực hiện 

thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 

chính đối với TTHC mức độ 2, mức độ 3

Tháng 12 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc

Báo cáo kết quả 

thực hiện

V

1
Thực hiện Thống kê đất đai năm 2022 trên địa

bàn tỉnh Bình Định. 
Tháng 4

Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Các cơ quan có liên 

quan

Bộ số liệu thống 

kê và  báo cáo 

thuyết minh

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

2

Đề xuất phương án xây dựng đơn giá cung cấp

dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở

Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại

Điểm 1 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ

sung một số nghị định quy định chi tiết thi

hành Luật Đất đai

Tháng 12
Văn phòng Đăng 

ký đất đai

 Văn phòng Sở; Các cơ 

quan có liên quan
Phương án

3
Thực hiện thu thập dữ liệu tài nguyên và môi

trường năm 2021
Tháng 12

Văn phòng Đăng 

ký đất đai

Các cơ quan có liên 

quan

 Bộ cơ sở dữ liệu, 

Báo cáo; Hồ sơ 

lưu trữ.

VI

1

Kiểm tra và xác định trữ lượng cát bồi lắng 

lòng sông 2021 để tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản

Tháng 3
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các sở, 

ngành liên quan và 

chính quyền địa phương

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

2
Xây dựng Kế hoạch và triển khai đấu giá

quyền khai thác khoáng sản năm 2022 

Đợt 1: tháng 

6; đợt 2: 

tháng 12

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: Xây dựng, 

Công Thương, Tài 

chính, Tư pháp; Cục 

Thuế tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã có mỏ đưa 

vào đấu giá

Quyết định của 

UBND tỉnh

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

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 2023.

Tháng 9
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các sở, 

ngành liên quan và 

chính quyền địa phương

Quyết định của 

UBND tỉnh

4

Hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp mỏ

vật liệu phục vụ xây dựng tuyến đường cao

tốc

Tháng 12
Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Các Sở: Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các sở, 

ngành liên quan và 

chính quyền địa phương

Các Giấy xác 

nhận đăng ký, 

Quyết định điều 

chỉnh giấy phép 

khai thác

5
Hướng dẫn và kiểm tra, xử lý công tác lắp đặt

trạm cân, camera các mỏ khoáng sản
Tháng 12

Phòng Tài nguyên 

khoáng sản

Sở Giao thông vận tải, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, các sở ngành, địa 

phương liên quan

Văn bản hướng 

dẫn

VII

1

Lập danh mục, trình UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên 

địa bàn tỉnh

Tháng 9

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Các đơn vị có liên quan
Quyết định của 

UBND tỉnh

2
Xây dựng Phương án hạn chế khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh
Tháng 9

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Các đơn vị có liên quan
Quyết định của 

UBND tỉnh

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

3
Tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Tháng 12

Phòng Tài nguyên 

nước và Khí 

tượng thủy văn

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành công 

tác cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn 

nước năm 2022

VIII

1

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

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

môi trường biển, hải đảo năm 2021
Tháng 12

Phòng Biển và

Hải đảo
Các đơn vị liên quan

Quyết định của 

UBND tỉnh

3

Tiếp tục rà soát, triển khai 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 trên địa bàn tỉnh

Tháng 12
Phòng Biển và

Hải đảo

Các Sở, ban ngành, địa

phương, đơn vị liên

quan

Văn bản, báo cáo

4

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chiến

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên

địa bàn tỉnh

Tháng 12
Phòng Biển và

Hải đảo

Các Sở, ban ngành, địa

phương, đơn vị liên

quan

Báo cáo

IX

1
Kế hoạch ứng phó thảm hoạ môi trường tỉnh 

Bình Định
Tháng 6

Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Báo cáo kết quả 

nhiệm vụ

Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng biển, hải đảo

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

2

Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của

Tỉnh ủy và Kế hoạch 35/KH-UBND  ngày

27/9/2017 của UBND tỉnh

Tháng 6
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Văn phòng Sở, các Sở, 

ngành, địa phương liên 

quan

Hội nghị trực 

tiếp/trực tuyến

3 Quản lý dữ liệu số về chất thải nguy hại Tháng 9
Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Các đơn vị có liên quan Cơ sở dữ liệu

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 Khu bảo tồn An Toàn

Tháng 9
Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Đơn vị tư vấn

Báo cáo kết quả 

nhiệm vụ

5

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 9
Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Đơn vị tư vấn

Báo cáo kết quả 

nhiệm vụ

6
Lập quy hoạch chi tiết đối với Khu dự trữ

thiên nhiên đầm Thị Nại
Tháng 12 

Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Đơn vị tư vấn

Báo cáo kết quả 

nhiệm vụ

7

Điều tra, khảo sát sơ bộ hiện trạng phát sinh, 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh

Tháng 12
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Các sở, ngành liên quan 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Báo cáo kết quả 

thực hiện

8
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình

Định năm 2022
Tháng 12

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Báo cáo

9

Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển

phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường

biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh

Tháng 12

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Phòng Biển và Hải đảo Số liệu
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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
Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình

Định năm 2021
Tháng 12

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường
Số liệu

11

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 12

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Số liệu

12

Thực hiện dự án xây dựng, lắp đặt và vận 

hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn 

tỉnh

Tháng 12

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Các phòng và đơn vị 

trực thuộc Sở

6 trạm quan trắc 

tự động liên tục và 

trung tâm điều 

hành quản lý cơ 

sở dữ liệu

13

Điều tra, khảo sát hiện trạng phát sinh, thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tháng 12

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường, các sở, ngành 

liên quan UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo kết quả 

thực hiện

X

1
Hội nghị trực báo ngành tài nguyên và môi 

trường hàng quý

3 đợt: tháng 

4, tháng 7 và 

tháng 10

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường 

các huyện, thị xã, thành 

phố

Báo cáo, Thông 

báo kết luận

2 Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tháng 02 Văn phòng Sở
Các đơn vị trực thuộc 

Sở

Báo cáo quyết 

toán, báo cáo tài 

chính  năm 2021

Tổ chức, tài chính
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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
Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh

lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025
Tháng 3 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, Sở Nội vụ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quyết định, công 

văn phê duyệt bổ 

sung quy hoạch

4

Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ

chức cán bộ (việc bổ nhiệm chức danh nghề

nghiệp viên chức), mức độ tự chủ, cải cách

hành chính phục vụ đợt kiểm tra của Bộ Tài

nguyên và Môi trường

Tháng 3 Văn phòng Sở
Các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở
Báo cáo

5 Tuyển dụng viên chức năm 2021 Tháng 4 Văn phòng Sở

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường, 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất

Quyết định phê 

duyệt kết quả 

tuyển dụng viên 

chức

6
Kiểm tra, xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN

các đơn vị trực thuộc
Tháng 5 Văn phòng Sở

Các đơn vị trực thuộc 

Sở, Sở Tài chính

Biên bản và 

Thông báo kiểm 

tra, xét duyệt 

quyết toán các đơn 

vị trực thuộc Sở

7
Xây dựng và thực hiện kế hoạch định kỳ

chuyển đổi vị trí công tác của Sở năm 2022
Tháng 6 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở
Kế hoạch của Sở

8
Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm

2021 của Sở
Tháng 6 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc sở

Báo cáo quyết 

toán, Báo cáo tài 

chính của Sở năm 

2021
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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

9

Sửa đổi bổ sung Quyết định Danh mục dịch

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà

nước của ngành tài nguyên và môi trường trên

địa bàn tỉnh Bình Định 

Tháng 6 Văn phòng Sở

VPUBND tỉnh, Sở Tài 

chính, các đơn vị thuộc 

Sở

Quyết định của 

UBND tỉnh Bình 

Định

10

Lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm

2023 và kế hoạch tài chính giai đoạn 3 năm

2023-2025

Tháng 8 Văn phòng Sở Các phòng thuộc Sở
Dự toán và kế 

hoạch

11

Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm

2023 và kế hoạch tài chính ngân sách giai

đoạn 2023-2026

Tháng 8 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, Sở Tài chính

Dự toán và kế 

hoạch

12

Ban hành và thực hiện kế hoạch xây dựng cơ 

quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 

2022

Tháng 10 Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc

Kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo, báo cáo 

tổng kết

13 Công tác thi đua, khen thưởng

Tháng 12 

(đối với các 

nội dung 

trong năm 

2022)

Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị trực 

thuộc

Đăng ký thi đua; 

hồ sơ xét giải 

pháp sáng kiến; hồ 

sơ xét khen 

thưởng; báo cáo 

công tác thi đua, 

khen thưởng

14 Đánh giá xếp loại công chức, viên chức Tháng 12

Văn phòng Sở, 

các đơn vị trực 

thuộc Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở

Quyết định phê 

duyệt kết quả 

đánh giá

15
Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở
Tháng 12 Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, Sở Tài chính

Quyết định phân 

bổ dự toán


