
 
 

Phụ lục 

Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BTNMT ngày       tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

Thời gian                  

hoàn 

thành 

I 
Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở 

1 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 

của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 

xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 

của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, các 

văn bản có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị định của Chính phủ: số 04/2015/NĐ-CP và số 

145/2020/NĐ-CP gắn với các văn bản về công tác dân vận trong tình hình mới 

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC 

của Bộ  

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Năm 2021 

2 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ: số 

47-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/5/2015 về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị Ngành TN&MT; số 25-

NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công 

sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành 

TN&MT; số 08-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác 

phòng, chống tham nhũng trong Ngành TN&MT; Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT 

ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động Ngành TN&MT 

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC 

của Bộ  

- Các đơn vị thuộc Bộ 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW 

 

Năm 2021 

3 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 145-

CTr/BCSĐTNMT ngày 02/02/2017 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

Thời gian                  

hoàn 

thành 

4 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 315-

CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2017 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thực 

hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiểu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp 

công lập 

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể 

- Các đơn vị thuộc Bộ  
Năm 2021 

5 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch hành 

động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14/11/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ Bộ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng các hình thức thường xuyên, đa 

dạng và phù hợp 

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

6 Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua Ngành TN&MT năm 2021 

- Vụ Thi đua, khen thưởng và 

Tuyên truyền 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW 

Năm 2021 

7 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của 

Bộ trưởng Bộ TN&MT về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa 

tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 

06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Bộ 

- Vụ Thi đua, khen thưởng và 

Tuyên truyền;  

- Báo TN&MT; 

- Tạp chí TN&MT;  

- Cổng thông tin điện tử của Bộ  

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Năm 2021 

8 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dịch COVID-19: số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg 

ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 

- Vụ Thi đua, khen thưởng và 

Tuyên truyền;  

- Báo TN&MT; 

- Tạp chí TN&MT;  

- Cổng thông tin điện tử của Bộ  

Năm 2021 
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Thời gian                  

hoàn 

thành 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

II Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

1 
Tổ chức triển khai thực hiện Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ năm 2021 tại Thông 

báo số 104/TB-BTNMT ngày 22/12/2020 của Bộ 

- Thanh tra Bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

2 
Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ tại Quyết định số 2950/BTNMT-TTr ngày 28/12/2020 của Bộ 

- Vụ Pháp chế 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

3 Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021  
-  Thanh tra Bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

4 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2021 Các đơn vị thuộc Bộ 12/2021 

5 
Tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ, giao ban vùng và giao ban của cơ quan, đơn vị 

theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng 

- Văn phòng Bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

6 

Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 

2021; Xây dựng kế hoạch biên chế công chức hành chính và và số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
4-5/2021 

7 Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo nhiệm kỳ Chính phủ mới 
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

8 
Đề án quy hoạch định hướng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và 

môi trường  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
6/2021 

9 Tổ chức đánh giá phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ năm 2021 
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
12/2021 

10 
Sửa đổi văn bản hướng dẫn của Ban Cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý 

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

11 Sửa đổi Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ  
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

12 Sửa đổi Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Bộ  - Vụ Tổ chức cán bộ Quý 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

Thời gian                  

hoàn 

thành 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ II/2021 

13 

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân 

chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

14 
Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức 

thuộc Bộ  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

15 Xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ  
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

16 
Xây dựng và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn trong Bộ Tài nguyên và Môi trường  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

17 Phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030 của các đơn vị trực thuộc Bộ  
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

IV/2021 

18 Thực hiện công tác tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ năm 2021 
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

19 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường 
- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

20 
Thẩm định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm trước 

liền kề của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ TN&MT 

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ 
6/2021 

21 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học 

tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” được phê duyệt tại 

Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

22 
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2021; đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ tài nguyên và môi trường;  

- Các đơn vị có liên quan 

 

Năm 2021 
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Thời gian                  

hoàn 

thành 

23 
Thẩm định chương trình bồi dưỡng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và 

môi trường cấp xã  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ tài nguyên và môi trường; các 

Cơ quan, đơn vị có liên quan 

10/2021 

24 
Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 

2025 tại Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- các Cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Năm 2021 

25 Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý đầu tư công; Quy chế Quản lý ODA 
- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

26 Xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công năm 2021. 
- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
12/2021 

27 Xây dựng định mức - kinh tế kỹ thuật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025. 
- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

II/2021 

28 Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Bộ 
- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Quý I/2021 

29 
Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm giai đoạn 

2021 – 2025 của Bộ 

- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
12/2021 

30 
Phân bổ, giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc 

Bộ. 

- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
12/2021 

31 Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
- Vụ Kế hoạch – Tài chính 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
7/2021 

32 
Xây dựng trình Bộ trưởng phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành TN&MT năm 

2021. 

Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền 
Quý I/2021 

33 
Xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến Ngành TN&MT 

giai đoạn 2021-2023. 

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý I-

II/2021 
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Thời gian                  

hoàn 

thành 

34 
Xây dựng văn bản định hướng nội dung công tác tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của 

Bộ năm 2021. 

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý I/2021 

35 Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Ngành TN&MT năm 2021 

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

IV/2021 

36 
Tổ chức các Lớp tập huấn: về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, thanh tra, 

công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền. 

- Các Vụ: TCCB, KH-TC, Thanh 

tra,  Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

Quý 

III/2021 

III 
Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính; cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên 

chức 

1 
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2021 tại Quyết 

định số 3055/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ 
Theo phân công của Kế hoạch Năm 2021 

2 
Sửa đổi Bộ chỉ số chấm điểm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
7/2021 

3 

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng 

cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 01/CT-

BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT 

Các đơn vị thuộc Bộ Năm 2021 

4 

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Bộ theo Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 

của Bộ  

Các đơn vị thuộc Bộ Năm 2021 

5 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và quan tâm đời sống vật chất, 

tinh thần của công chức, viên chức và người lao động tại Công văn số 1150/BTNMT-VP 
ngày 12/3/2018 của Bộ  

- Văn phòng Bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2663/Q%C4%90-BTP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2663/Q%C4%90-BTP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

Thời gian                  

hoàn 

thành 

6 

Thực hiện phong trào toàn Ngành TN&MT về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng 

tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến 
đổi khí hậu”  

- Các đơn vị thuộc Bộ 

- Sở TN&MT 
Năm 2021 

IV 
Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy 

mạnh hoạt động đối thoại 

1 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng 

đầu, cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 2988/BTNMT-TCCB ngày 27/11/2017 của Bộ 

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 
Năm 2021 

2 

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến 

hoạt động của cơ quan, đơn vị 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

- Sở TN&MT 
Năm 2021 

3 
Giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân bảo đảm đúng thời hạn, hiệu quả. 

- Thanh tra Bộ 

- Các đơn vị thuộc Bộ 

- Sở TN&MT 

Năm 2021 

V Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1 

Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW 

của Bộ Chính trị 

Các tổ chức chính trị - xã hội  Năm 2021 

2 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua 

Ngành tài nguyên và môi trường năm 2021; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị 

Các tổ chức chính trị - xã hội Năm 2021 

3 Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 

- Công đoàn Bộ 

- Ban Thanh tra nhân dân Bộ và 

các cơ quan, đơn vị 

Năm 2021 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

Thời gian                  

hoàn 

thành 

VI 
Kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng 

yêu cầu trong tình hình mới 

1 
Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ và các đơn vị 

thuộc Bộ 
Các đơn vị thuộc Bộ 6/2021 

2 
Xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về 

kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị có liên quan 
5/2021 

3 
Xây dựng Báo cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 về kết quả xây dựng 

và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương  

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Các đơn vị có liên quan 
11/2021 

4 
Bố trí kinh phí, điều kiện, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện 

dân chủ trong hoạt động năm 2021 của Bộ  

- Vụ Kế hoạch - Tài chính 

- Văn phòng Bộ 
Năm 2021 
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