
                            

 

Số:         /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 

              

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 
 

Q  Ế  ĐỊ H 

Thành lập  ổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn                                             

cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh CO  D-19 

 
 

                                      
 

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 Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của 

tổ chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Công văn số 6858/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ 

quan, địa phương; 

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

Q  Ế  ĐỊ H: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây: 

1. Tổ trưởng: Bộ trưởng Trần Hồng Hà. 

2. Phó Tổ trưởng Thường trực: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. 

3. Phó Tổ trưởng:  

a) Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; 

b) Thứ trưởng Trần Quý Kiên; 

c) Thứ trưởng Lê Công Thành; 

d) Thứ trưởng Lê Minh Ngân. 

4. Các thành viên Tổ công tác là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: 

a) Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

b) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 
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c) Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; 

d) Chánh Văn phòng Bộ; 

đ) Chánh Thanh tra Bộ; 

e) Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

g) Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

h) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; 

i) Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; 

k) Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 

l) Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 

m) Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; 

n) Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; 

o) Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; 

p) Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. 

5. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và theo đề nghị của cơ quan giúp việc, Tổ 

công tác mời thêm đại diện các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học 

để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 2. Chức năng của  ổ công tác 

Tổ công tác có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Điều 3.  hiệm vụ và quyền hạn của  ổ công tác 

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác 

a) Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn 

đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19;  

b) Đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của 

Bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính 

phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 
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bệnh COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để giải quyết 

những vấn đề có liên quan; 

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc quá 

trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc 

thẩm quyền của Bộ; kịp thời đề xuất, khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân 

có liên quan; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

2. Quyền hạn của Tổ công tác 

a) Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn 

đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương; 

b) Mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoặc các 

tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện 

nhiệm vụ của Tổ công tác. 

Điều 4. Chế độ thông tin, báo cáo của  ổ công tác 

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách 

nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm 

quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 5.  guyên tắc, chế độ làm việc của  ổ công tác 

1. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế 

hoạt động của Tổ công tác. 

2. Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm 

và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, bảo đảm kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của 

người dân và doanh nghiệp. 

3. Thành viên Tổ công tác sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị mình để giúp 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ 

công tác. 

4. Vụ Pháp chế là cơ quan giúp việc Tổ công tác.  

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các thành viên 

Tổ công tác có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 6; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ban cán sự đảng Bộ; 

- Đảng ủy Bộ;  
- Công đoàn Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB.G. 

 
          

 

 
 

 

 

 
 

 

 rần Hồng Hà 
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