
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /STNMT-TTr

V/v đẩy nhanh tiến độ tham mưu hoàn thành 
công tác xây dựng văn bản QPPL, theo dõi 

thi hành pháp luật năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu ban hành văn bản QPPL và theo dõi thi 
hành pháp luật hàng năm, năm 2021 Sở Tài nguyên  và Môi trường đã ban hành 
Công văn số 355/STNMT-TTr ngày 04/3/2021 triển khai các nhiệm vụ về công 
tác pháp chế, Công văn số 449/STNMT-TTr ngày 17/3/2021 bổ sung Chương 
trình xây dựng văn bản QPPL, Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 29/01/2021 
thực hiện công theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu các 
phòng, đơn vị chủ động rà soát, tham mưu thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các 
nội dung đã được giao tại các kế hoạch, văn bản nêu trên. 

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Sở năm 2021, 

Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị (Nghiệp vụ quản lý 
đất đai, Giá đất, Khoáng sản-Tài nguyên nước- Khí tượng thủy văn và Biến đổi 
khí hậu, Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Thanh tra, Văn phòng Sở, Chi cục Bảo 
vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất): 

- Rà soát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên, các 
Thông báo kết luận, các văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao tham mưu 
xây dựng văn bản QPPL, các nội dung giao hoặc kiến nghị về công tác theo dõi 
thi hành pháp luật từ đó chỉ đạo tham mưu hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ 
thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của phòng, đơn vị mình đảm bảo tiến độ, thời 
hạn quy định; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nội 
dung đã được giao nhưng không hoàn thành.

- Báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung được 
giao, kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có) phát hiện qua công tác 
kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ và trách nhiệm thực hiện của phòng, đơn vị mình, gửi về Thanh tra Sở trước 
ngày 10/9/2021 để tổng hợp, chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra 
công tác cải cách hành chính của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng văn bản 



QPPL, theo dõi thi hành pháp luật. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực
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