
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

   

               Số:              /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động                                                      

của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Bộ và Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về QCDC (để b/c); 
- Ban Cán sự đảng Bộ; 

- Đảng ủy Bộ; 

- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, 
  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo QCDCCS của Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TCCB. BN60. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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