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UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NỘI VỤ

Số: 50

/SNV-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

V/v Báo cáo sơ kết 05 năm thực
hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 30/STNMT-CCMT ngày 07/01/2021
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị
quyết số 05-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường.
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày
17/4/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải p háp cấp bách về bảo vệ môi
trường; Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy,
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ báo cáo như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ngay sau khi Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban
thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND
tỉnh được ban hành, Sở Nội vụ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Nghị quyết
và Kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. T ập
trung tuyên truyền những nội dung quan trọng được nêu trong Nghị quyết, thông
qua nhiều hình thức như: đăng trên cổng điện tử Sở, lồng ghép trong các cuộc
họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, Hội nghị công chức, viên chức hàng năm... Qua
đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động cơ quan về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
- Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
hưởng ứng ngày lễ: Ngày môi trường thế giới, ngày nước sạch thế giới... Phổ
biến kiến thức về môi trường, thực hiện, hưởng ứng phong trào “Chống rác t hải
nhựa”, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, tác hại của ô nhiễm không khí...
2. Kết quả thực hiện
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan về công tác
bảo vệ môi trường, gắn các chỉ tiêu về môi trường vào chương trình, kế hoạch
công tác hàng năm của cơ quan và gắn với công tác thi đua, khen thưởng của cơ
quan.
- Quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong toàn cơ quan: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Quyết định số
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582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án
tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, sử dụng túi nilon khó phân hủy trong
sinh hoạt đến năm 2020; Công văn số 5539/BTNMT -TCMT ngày
10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động Ph ong trào
“Chống rác thải nhựa”; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; đăng tải
các nội dung về bảo vệ môi trường trên cổng điện tử Sở; quán triệt, thực hiện
nghiêm túc Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền,
vận động, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động cơ
quan trong công tác bảo vệ môi trường.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, kiện toàn
tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở
các cấp, các địa phương đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường từ cơ sở đến tỉnh.
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và công chức, viên chức cơ
quan thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng dịch Covid-19, giao Văn p hòng là đầu
mối, chuẩn bị các điều kiện vật chất sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
- Thường xuyên chỉ đạo chỉnh trang cơ quan, vệ sinh phòng làm việc,
hành lang, khuôn viên cơ quan, trồng cây xanh...đảm bảo môi trường làm việc
của công chức, viên chức được trong sạch.
- Không sử dụng nước đóng chai nhựa, in phông, bạt, không sử dụng bìa
bóng kính, túi nhựa đựng tài liệu tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ môi trường và thanh tra, kiểm tra liên ngành khi được phân công.
- Quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn,
bồi dưỡng do các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nhằm nâng cao năng lực,
trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức cơ quan trong thực thi cá c nhiệm
vụ về bảo vệ môi trường.
3. Phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức
và người lao động cơ quan trong công tác bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ môi trường và thanh tra, kiểm tra liên ngành khi được phân
công.
- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trách nhiệm của
đội ngũ công chức, viên chức cơ quan trong thực thi các nhiệm vụ về bảo vệ môi
trường.
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- Giao Văn phòng Sở hàng năm rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể về thực
hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chỉnh trang công sở theo hướng thân thiện
với môi trường; gắn các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trong việc tổng kết,
bình xét khen thưởng hàng năm; kịp thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng,
động viên các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi
trường.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU
ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường của Sở Nội vụ, đề nghị Sở Tài nguyên
và Môi trường tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- PGĐ Sở Nguyễn Trọng Bình;
- Cổng điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Bình

