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 Cao Bằng, ngày        tháng 7 năm 2022 

BẢN TỔNG HỢP 

Các ý kiến góp ý đối với các dự thảo: Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;  

các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở  

và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện trình trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để bảo đảm các quyết định của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định, chất lượng khi ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn 

số 1774/STNMT-VP ngày 13 tháng 6 năm 2022 về việc lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo: Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ 

chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 

các dự thảo:  

(1) Dự thảo Đề án sắp xếp lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và dự thảo tờ 

trình, Quyết định duyệt Đề án; 

(2) Dự thảo Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và 

dự thảo tờ trình, Quyết định duyệt Đề án; 
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(3) Dự thảo tờ trình, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường  tỉnh Cao Bằng; 

(4) Dự thảo tờ trình, Quyết định tổ chức lại bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

(5) Dự thảo tờ trình, Quyết định tổ chức lại bộ máy và đổi tên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu thành Trung tâm Quan 

trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và Quyết định của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

(6) Dự thảo tờ trình, Quyết định tổ chức lại bộ máy Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng; 

(7) Dự thảo Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.) 

Kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý (ngày 13/7/2022), Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 36 ý kiến góp ý của 

các cơ quan, đơn vị, trong đó có 30 ý kiến nhất trí với các dự thảo, có 06 ý kiến góp ý đề nghị xem xét chỉnh sửa. Sau khi 

nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình các ý kiến góp ý như sau: 

STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

1 UBND thành phố 

Cao Bằng 

Nhất trí các dự thảo  

2 UBND huyện Bảo 

Lâm 

Nhất trí các dự thảo  

3 UBND huyện 

Thạch An 

Nhất trí các dự thảo  
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

4 UBND huyện Hà 

Quảng 

Nhất trí các dự thảo  

5 UBND huyện 

Hòa An 

Nhất trí các dự thảo  

6 UBND huyện Hạ 

Lang 

Nhất trí các dự thảo  

7 UBND huyện 

Nguyên Bình 

Nhất trí các dự thảo  

8 UBND huyện 

Trùng Khánh 

Nhất trí các dự thảo  

9 Sở Công Thương Nhất trí các dự thảo  

10 Sở Xây dựng Nhất trí các dự thảo  

11 Sở Ngoại vụ Nhất trí các dự thảo  

12 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Nhất trí các dự thảo  

13 Sở VHTT&DL Nhất trí các dự thảo  

14 Sở NN&PTNT Nhất trí các dự thảo  

15 Sở KHCN Nhất trí các dự thảo  

16 Sở KH&ĐT Nhất trí các dự thảo  

17 Sở LĐTB&XH Nhất trí các dự thảo  

18 Thanh tra tỉnh Nhất trí các dự thảo  

19 Công an tỉnh Nhất trí các dự thảo  

20 Cục Thống kê Nhất trí các dự thảo  

21 Cục Thuế Nhất trí các dự thảo  

22 Kho bạc Nhà 

nước 

Nhất trí các dự thảo  

23 Bảo hiểm xã hội Nhất trí các dự thảo  
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

24 Ban Dân tộc Nhất trí các dự thảo  

25 Ban QL DA các 

công trình giao 

thông tỉnh 

Nhất trí các dự thảo  

26 Mặt trận TQVN 

tỉnh CB 

Nhất trí các dự thảo  

27 Liên đoàn lao 

động tỉnh 

Nhất trí các dự thảo  

28 Hội LHPN tỉnh Nhất trí các dự thảo  

29 Trung tâm Kỹ 

thuật TNMT, Sở 

TN&MT 

Nhất trí các dự thảo  

30 Trung tâm Quan 

trắc và Dữ liệu, 

Sở TN&MT 

Nhất trí các dự thảo  

31 Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

1. Đối với dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ của 

Sở: Tại Điều 3 của Dự thảo quy định: “…không quá 

04 Phó Giám đốc” là chưa phù hợp với quy định của 

pháp luật. Khoản 10 và khoản 13 Điều 1 Nghị định 

số 107/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân tỉnh: “Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh 

sửa theo ý kiến góp ý. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, 

số lượng Phó Giám đốc của sở phù hợp với yêu cầu 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và 

các tiêu chí quy định tại Nghị định này”. Vì vậy, đề 

nghị dự thảo quy định cụ thể là “04 Phó Giám đốc” 

để phù hợp với quy định của pháp luật.  

Đối với các nội dung khác của dự thảo: Nhất trí.  

2. Đối với các dự thảo Đề án sắp xếp lại đơn vị sự 

nghiệp công lập và quy định chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị sự nghiệp công lập:  

- Vệ nội dung dự thảo: Nhất trí  

- Về trình tự xin ý kiến: Sau khi xin ý kiến về các 

Quyết định tổ chức lại và đã được UBND tỉnh phê 

duyệt mới xin ý kiến tiếp đến Quyết định quy định 

chức năng nhiệm vụ của các đơn vị khi đã tổ chức 

lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục 

xin ý kiến góp ý của các dự thảo Quyết định 

quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị 

khi đã tổ chức lại sau khi được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt (nếu có chỉnh sửa bổ 

sung khác với dự thảo hiện tại đang xin ý kiến 

góp ý). 

32 Hội Nông dân 

tỉnh 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo; 

2. Đề nghị rà soát và sửa một số lỗi chính tả sai sót 

do đánh máy, cụ thể như sau: 

2.1. Đối với Dự thảo Tờ trình Về việc phê duyệt Đề 

án sắp xếp lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tại trang 2 

“Nghị Quyết 39-NQ/W, ngày 17 tháng 4 năm 2015”. 

2.2. Đối với Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án sắp 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Hội nông dân tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

- Tiếp thu ý kiến của Hội nông dân tỉnh, Sở 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng tại Điều 1 “Phần II. Mục tiêu, yêu cầu, nguyên 

tắc, đối tượng sắp xếp lại, phạm vi hoặt động và danh 

mục sự nghiệp công”. 

2.3. Đối với Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tại 

Điều 2 trang 2 “Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Cao Bằng”. 

Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Hội nông dân tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

33 Sở Y tế - Đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: tại 

điểm a, b, c, khoản 3, điều 3 bản dự thảo chỉ cần liệt 

kê tên của các đơn vị sự nghiệp, không nhất thiết 

phải đưa cơ cấu tổ chức thuộc đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở vì đã được quy định cụ thể tại Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của đơn vị sự nghiệp. 

- Đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các  phòng tham mưu tổng 

hợp, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Cao Bằng: tại “CHƯƠNG I - CHỨC 

NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN  HẠN CỦA  CÁC  

ĐƠN  VỊ  THUỘC  SỞ”, đề  nghị  sửa  lại  thành: 

CHƯƠNG I - CHỨC  NĂNG,  NHIỆM  VỤ  VÀ  

QUYỀN  HẠN CỦA  CÁC PHÒNG THAM MƯU 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Y tế, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Y tế, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

TỔNG HỢP, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

THUỘC SỞ”, vì các phòng tham mưu tổng hợp, 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở là cơ quan quản lý 

nhà nước thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh 

đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước 

về lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

34 Sở Tài chính 1. Đối với Dự thảo Quyết định và Đề án sắp xếp lại 

các tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường:  

- Tại điểm đ Khoản 1.1 Mục 1 Phần IV dự thảo Tờ 

trình, điểm đ Khoản 2.1 Mục 2 Phần IX dự thảo 

Quyết định và điểm 5 Khoản I.1 Mục I Phần V của 

dự thảo Đề án, đề nghị chỉnh sửa là: “Giám đốc, Phó 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không kiêm 

nhiệm người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

(trừ các Ban Quản lý dự án, Quỹ Bảo vệ môi 

trường). Việc miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, 

kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám 

đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của 

pháp luật.”  

- Tại nội dung trong mục I Phần III dự thảo Đề án, đề 

nghị đơn vị xác định lại các đối tượng hợp đồng lao 

động trong cơ quan thực hiện theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP hay theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP. Vì hiện nay đã thực hiện chuyển 

ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. Theo đó đã sửa thành: “Ngoài ra 

Sở được giao 08 Hợp đồng lao động trong cơ 

quan hành chính theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP”. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

- Tại điểm l, điểm m Khoản 6.2.1 Mục 6.2 nhiệm vụ 

của Phòng quản lý môi trường (trang 20) dự thảo Đề 

án, đề nghị chỉnh sửa là:  

“l) Tổng hợp nhu cầu kinh phí sử dụng nguồn sự 

nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm của các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố gửi 

phòng Kế hoạch Tổng hợp để gửi Sở Tài chính tham 

mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí; 

theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch và dự toán 

ngân sách từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường sau 

khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật.  

m) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý Quỹ 

Bảo vệ môi trường của địa phương theo phân công 

và theo quy định của pháp luật.”  

Việc tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo phục hồi 

môi trường theo quy định của pháp luật sẽ chuyển 

cho Văn phòng Sở hoặc phòng Kế hoạch Tổng hợp 

theo chức năng nhiệm vụ của kế toán khi được phân 

công.  

- Tại mục III Phần VII dự thảo Đề án, đề nghị xác 

định lại dự kiến kinh phí giảm khi chi phụ cấp của 03 

lãnh đạo (khi hết bảo lưu chức vụ lãnh đạo) và giảm 

chi lương 03 hợp đồng lao động (nghỉ việc hoặc nghỉ 

theo lộ trình tinh giản biên chế).  

2. Đối với nội dung tại Dự thảo Đề án sắp xếp lại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

 

Năm 2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường là đơn vị tự đảm bảo chi thường 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

và Môi trường:  

- Tại khoản 3 Mục I Phần IV dự thảo, đề nghị đơn vị 

xác định lại loại hình đơn vị sự nghiệp công lập của 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Năm 

2021, đơn vị là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên 

và chi đầu tư. Năm 2022, đơn vị đang xây dựng 

phương án tự chủ là đơn vị tự đảm bảo chi thường 

xuyên. 

- Đối với việc giảm mức độ tự chủ của Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi trường từ đơn vị sự nghiệp 

công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

xuống đơn vị sự nghiệp công được nhà nước đảm 

bảo 1 phần chi thường xuyên theo dự thảo Đề án: 

Theo khoản c Mục 2 Điều 5 Chương I của Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập đã quy định: “Việc tổ chức lại các đơn vị đảm 

bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện 

có của đơn vị;...” Tại Công điện số 209/CĐ-TTg 

ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có ghi: “- Đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết 

yếu: Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu 

tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của Chính 

xuyên và chi đầu tư. Nhưng đến năm 2022, do 

không thực hiện được tự chủ chi đầu tư nên 

đơn vị đã xây dựng phương án tự chủ là đơn 

vị tự đảm bảo chi thường xuyên (đã được Sở 

Tài chính cho ý kiến tại Công văn số 

1108/STC-HCSN ngày 30/5/2022 là đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên).  

Việc bổ sung chức năng phát triển quỹ đất là 

cần thiết, để phục vụ cho công tác: Quản lý 

quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất 

nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án 

đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; 

đất đã thu hồi được cơ quan có thẩm quyền 

giao quản lý; tổ chức thực hiện đấu giá quyền 

sử dụng đất khi được tỉnh giao; lập phương án 

sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý 

nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê 

đất. Hiện nay, tại cấp tỉnh nội dung công việc 

này chưa có đơn vị sự nghiệp nào được giao 

thực hiện (chủ yếu giao cho tổ chức hành 

chính kiêm nhiệm thực hiện, chưa bảo đảm 

quy định về nhiệm vụ phát triển quỹ đất).  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí phương 

án tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường theo hướng bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ nhưng giữ nguyên mức độ tự chủ là 

đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

phủ tại Nghị định số 120/2020/NĐCP ngày 07 tháng 

10 năm 2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Khuyến khích 

các đơn vị nâng cao mức độ tự chủ về tài chính để 

bảo đảm tính ổn định và phát triển.  

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác (không 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu): 

Đề nghị đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo 

hướng tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên và 

chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định tại Nghị định số 

150/2020/NĐCP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần và Quyết định số 

26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực 

thực hiện chuyên đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần./.”  

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại việc 

tổ chức lại của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường đảm bảo đúng theo chủ trương của Thủ 

tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.  

xuyên.  

Đề nghị UBND tỉnh xem xét khi có nhiệm vụ 

về phát triển quỹ đất giao cho Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi tường trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thì 

đồng thời giao kinh phí theo cơ chế Nhà nước 

đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

3. Các nội dung dự thảo khác, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát, chỉnh sửa tương ứng đối với các nội 

dung đề xuất chỉnh sửa như trên. 

35 Sở Tư pháp 1. Đối với các dự thảo Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ 

chức hành chính; Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở và các Quyết định phê duyệt 

Đề án  

- Tại tên dự thảo các Đề án và Quyết định phê duyệt 

Đề án, để phù hợp với quy định tại Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ chức hành chính cơ quan soạn thảo cần bổ sung 

cụm từ “tổ chức” sau cụm từ “sắp xếp” cho chính 

xác. Bên cạnh đó, ngày 17/6/2022 Sở Nội vụ tỉnh 

Cao Bằng đã ban hành Công văn số 1360/SNV-

CCHC&TCBM về việc mẫu Đề án thành lập, tổ chức 

lại và giải thể tổ chức hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, 

đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bố cục nội dung 

Đề án theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.  

- Đối với các dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án: 

Cơ quan soạn thảo cần bỏ các nội dung tại các khoản 

1, 2, 3, 4 Điều 1 do các Đề án đã quy định cụ thể các 

nội dung nêu trên.  

- Tại điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo Quyết định phê 

duyệt Đề án sắp xếp lại các tổ chức hành chính thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, cơ 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

quan soạn thảo cần bỏ cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh” để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 

21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 2 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

2. Đối với các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

a) Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường  

* Đối với dự thảo Quyết định Tại Điều 2 dự thảo 

Quyết định quy định “Quyết định này có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày kể từ ngày ký” là chưa phù hợp với 

quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020): “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc 

một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định 

tại văn bản đó…; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh…” và tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định 

“Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định tại Điều 151 và Điều 

152 của Luật…”. Đồng thời, dự thảo cần bỏ cụm từ 

“về việc” trước cụm từ “ban hành chức năng, nhiệm 

vụ...”, cụ thể: “Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2022 và thay thế 

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban 

hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Cao Bằng và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng ban 

hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng”  

* Đối với dự thảo Quy định  

- Tại điểm a khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định Sở Tài 

nguyên và Môi trường có “không quá 04 Phó Giám 

đốc” là chưa phù hợp với quy định tại khoản 10 và 

khoản 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐCP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó 

quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

“Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó 

Giám đốc của sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí 

quy 3 định tại Nghị định này”. Vì vậy, đề nghị dự 

thảo quy định cụ thể số lượng Phó Giám đốc để phù 

hợp với quy định của pháp luật.  

- Cơ quan soạn thảo cần xem xét quy định lại các nội 

dung tại Chương II của dự thảo, vì những nội dung 

này đã thực hiện trước khi Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với nội dung Chương II, cơ quan soạn 

thảo đề nghị giữ nguyên để quy định rõ về “cơ 

cấu tổ chức của” Sở.  

Lý do: Việc thực hiện phê duyệt Đề án sắp 

xếp tổ chức lại các tổ chức hành chính và Đề 

án sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công 

lập trước khi phê duyệt Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở, mặc dù có quy định cơ cấu tổ chức của 

các tổ chức hành chính và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc sở, nhưng việc quy định 

này là ở các văn bản phê duyệt khác nhau, 

chưa có văn bản nào thể hiện được một cách 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

 

 

 

 

 

 

b) Đối với các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường và các dự thảo của Chủ 

tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Nhất trí với nội dung 

các dự thảo Quyết định 

tổng hợp, đầy đủ cơ cấu tổ chức của Sở (từ 

lãnh đạo sở đến các tổ chức hành chính, các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở). Vì vậy, quy 

định tại Chương II sẽ bảo đảm đầy đủ, thống 

nhất. 

36 Sở Nội vụ 1. Đối với các dự thảo liên quan đến việc tổ chức lại 

tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Sở Nội vụ cơ bản nhất trí với nội dung 

các dự thảo. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo 

xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:  

a) Đối với Đề án sắp xếp các tổ chức hành chính:  

- Đề nghị đổi tên Đề án thành: Đề án Tổ chức lại một 

số tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Lý do: Theo nội dung Đề án, chỉ có một số tổ 

chức hành chính được tổ chức lại.  

- Tại Mục III Phần II về phạm vi, đối tượng quản lý 

Đề nghị chỉnh sửa nội dung và làm rõ phạm vi quản 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

lý và đối tượng quản lý của các tổ chức hành chính 

tham mưu thực hiện khi được tổ chức lại.  

- Tại Mục I Phần III và Phần V: Đề nghị cơ quan 

soạn thảo chỉ đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động 

và nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các đơn vị được tổ chức lại.  

- Tại Mục II Phần VI về vị trí việc làm, biên chế 

công chức chỉ dự kiến vị trí việc làm, số biên chế 

công chức, cơ cấu công chức phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị được tổ chức lại. 

- Đề nghị bổ sung một Mục riêng quy định về 

Phương án xử lý các vấn đề tổ chức bộ máy, nhân sự 

(nêu cụ thể việc sắp xếp lao động dôi dư, phụ cấp 

chức vụ, dự kiến bổ nhiệm, số lượng công chức dự 

kiến điều động giữa các phòng...), tài chính, tài sản, 

đất đai và các vấn đề khác có liên quan.  

- Phần IX về tổ chức thực hiện Đề nghị bổ sung quy 

định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các đơn 

vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện Phương án 

xử lý và thời hạn xử lý.  

b) Về Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập  

- Tại Mục 5 Phần II về danh mục sự nghiệp công Đề 

nghị quy định rõ các danh mục sự nghiệp công của 

từng đơn vị dự kiến cung cấp.  

- Tại Mục II Phần III về đánh giá chung hoạt động 

Đề nghị bổ sung thêm nội dung đánh giá về ưu điểm; 

tồn tại hạn chế và nguyên nhân về tổ chức bộ máy, 

kiến góp ý. 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý (đã bỏ Lãnh đạo Sở và Thanh tra 

Sở do giữ nguyên như hiện nay). 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. 

 

- Đã tiếp thu chỉnh sửa khi sửa theo mẫu Đề 

án được ban hành kèm theo Công văn số 

1360/SNV-CCHC&TCBC ngày 17/6/2022 

của Sở Nội vụ. 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 



17 

 

STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, số lượng người làm 

việc... Để làm cơ sở cho việc đề xuất xem xét tổ chức 

lại các đơn vị sự nghiệp.  

- Tại Mục III Phần IV về dự kiến số lượng người làm 

việc Các đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại 

trên cơ sở điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các 

đơn vị (Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm 

Quan trắc và Dữ liệu), bổ sung nhiệm vụ phát triển 

quỹ đất (cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường). Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 

1056/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về việc sắp xếp tổ chức, hoạt động 

của Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường quy định: “Thành lập 01 

phòng (gồm 03 biên chế chuyển về từ Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường) thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

(nay là Văn phòng Đăng ký đất đai), trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện nhiệm vụ 

quản lý phát triển quỹ đất”. Do đó việc dự kiến số 

lượng người làm việc cao hơn so với hiện nay là 

chưa hợp lý. Đề nghị đơn vị nghiên cứu rà soát, điều 

chỉnh lại dự kiến số lượng 3 người làm việc phù hợp 

với thực tế hiện nay, đồng thời không làm giảm số 

lượng đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Ngoài ra, 

theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 

16/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức 

theo ý kiến góp ý. 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

- Theo Điều 1 Quyết định số 1056/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh về việc sắp 

xếp tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường quy định: “Thành lập 01 phòng 

(gồm 03 biên chế chuyển về từ Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường) thuộc Văn phòng Đăng ký 

quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng 

ký đất đai), trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, để thực hiện nhiệm vụ quản lý phát 

triển quỹ đất”. Tuy nhiên, sau đó Sở Tài 

nguyên và Môi trường không thành lập Phòng 

Phát triển quỹ đất và thực tế từ đó đến nay 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay 

là Văn phòng Đăng ký đất đai) chưa phát sinh 

và chưa được giao thực hiện nhiệm vụ này. 

Việc dự kiến 07 người làm việc để thành lập 

Phòng Phát triển quỹ đất, thuộc Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi tường là phù hợp với 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, có Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thuộc cơ cấu tổ chức của Sở. 

Tuy nhiên, tại Quyết định số 19/2019/QĐUBND 

ngày 18/4/2022 của UBND sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND 

tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất không còn trong 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do 

đó, đề nghị đơn vị rà soát lại Đề án, Quyết định và 

các văn bản liên quan đến việc giải thể Trung tâm 

Phát triển quỹ đất để xem xét đề xuất phương án về 

nhân sự cho hợp lý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quy định số lượng người làm việc tối thiếu để 

thành lập đơn vị cấu thành đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ: 

“khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải 

bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở 

lên”. Thực tế nếu đi vào vận hành thì khối 

lượng công việc phát triển quy đất rất lớn, nếu 

số người làm việc chỉ có 03 thì không đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy đề nghị bố trí 

số lượng người làm việc là viên chức bố trí 

cho Phòng Phát triển quỹ đất là 07 người.  

Sau khi rà soát lại Trung tâm phát triển quy 

đất thuộc Sở, kết quả như sau: Theo Quyết 

định số 1056/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của 

UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức, hoạt 

động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thì đã giải 

thể Trung tâm Phát triển quỹ đất (03 biên chế 

chuyển sang Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai), 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 04 biên 

chế chuyển sang Trung tâm Phát triển quỹ đất 

và Giải phóng mặt bằng thị xã (nay là thành 

phố); Theo Quyết định số 13/2015/QĐ-

UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại mục IV Phần V về Phương án xử lý về nhân sự: 

Đề nghị quy định cụ thể các phương án xử lý về 

nhân sự, không ghi chung chung để thuận lợi trong 

quá trình thực hiện. Nêu cụ thể số lượng viên chức 

phụ trách công việc lưu trữ, cung cấp thông tin dữ 

liệu, công nghệ thông tin hiện nay thuộc Trung tâm 

Quan trắc và Dữ liệu được điều chuyển sang Văn 

phòng Đăng ký đất đai.  

- Bổ sung một Mục riêng quy định về Phương án tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.  

 

 

- Tại mục VII Phần V về giải trình việc đáp ứng các 

tiêu chí, điều kiện thành lập: Đề nghị báo cáo giải 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Cao Bằng, có Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, tuy 

nhiên trên thực tế Trung tâm này chưa được 

thành lập; Theo Quyết định số 

19/2019/QĐUBND ngày 18/4/2022 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 

16/6/2015 của UBND tỉnh, thì Trung tâm Phát 

triển quỹ đất không còn trong cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, 

từ tháng 8 năm 2012 trên thực tế đã không 

còn tồn tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

- Đã tiếp thu chỉnh sửa khi sửa theo mẫu Đề 

án được ban hành kèm theo Công văn số 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

trình về việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành 

lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp theo quy định. 

Trong đó làm rõ: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường (dự kiến được thành lập sau khi chuyển 

nhiệm vụ thông tin, lưu trữ, cung cấp dữ liệu và số 

lượng người làm việc từ Trung tâm Quan trắc và dữ 

liệu sang Văn phòng Đăng ký đất đai) có đáp ứng 

tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp theo 

quy định của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường không.  

- Tại Phần VII về tổ chức thực hiện: Xem xét bổ 

sung thêm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn 

vị sự nghiệp trong việc thực hiện Phương án Tổ chức 

lại và thời hạn xử lý của các cá nhân có liên quan.  

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu đặt tên 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cho 

phù hợp sau khi bổ sung nhiệm vụ phát triển quỹ đất 

để phản ánh đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

(theo Công văn số 1196/SNVCCHC&TCBC ngày 

03/6/2022 của Sở Nội vụ về việc trích thông báo kết 

luận cuộc họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công 

tác tổ chức bộ máy). 

 

 

 

 

 

1360/SNV-CCHC&TCBC ngày 17/6/2022 

của Sở Nội vụ. 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. Hiện nay việc thành lập, tổ 

chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài 

nguyên và môi trường được thực hiện theo 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 

10 năm 2020 của Chính phủ (Đến nay Bộ Tài 

nguyên và Môi tường chưa ban hành Thông 

tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự 

nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường). 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

- Về tên gọi: Sau khi nghiên cứu Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên tên 

gọi là “Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường”. Vì việc thực hiện nhiệm vụ phát 

triển quỹ đất không phải nhiệm vụ thường 

xuyên, đơn vị chỉ thực hiện khi UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ đối với từng dự án, khu đất cụ 

thể mà khi giao cho các huyện, thành phố 

không phù hợp (cơ bản nhiệm vụ phát triển 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

 

 

 

* Về bố cục của các Đề án: Đề nghị cơ quan soạn 

thảo bố cục lại các nội dung của các Đề án theo các 

mẫu Đề án được ban hành kèm theo Công văn số 

1360/SNV-CCHC&TCBC ngày 17/6/2022 của Sở 

Nội vụ về việc mẫu Đề án thành lập, tổ chức lại và 

giải thể tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập.  

c) Đối với dự thảo các Tờ trình phê duyệt các Đề án: 

Đề nghị sửa tiêu đề thành “đề nghị tổ chức lại một số 

tổ chức hành chính/đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường”.  

d) Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ dự thảo các Quyết 

định phê duyệt Đề án vì không thuộc thành phần hồ 

sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định tổ chức lại. 

Đề nghị xây dựng dự thảo các Quyết định của 

UBND tỉnh về tổ chức lại tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập để lấy ý kiến của các cơ quan có 

liên quan theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức 

hành chính và Điều 18 Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập.  

quỹ đất vẫn giao cho các huyện, thành phố 

thực hiện, chỉ nhiệm vụ nào lớn, tỉnh muốn 

trực tiếp cấp tỉnh tổ chức đấu giá, đấu thầu thì 

mới giao cho Trung tâm thực hiện theo cơ chế 

đặt hàng, giao nhiệm vụ). Đồng thời, giữ 

nguyên tên gọi để thuận lợi trong quá trình 

giao dịch của đơn vị.  

- Đã tiếp thu chỉnh sửa theo mẫu Đề án được 

ban hành kèm theo Công văn số 1360/SNV-

CCHC&TCBC ngày 17/6/2022 của Sở Nội 

vụ. 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã bỏ 02 dự thảo 

Quyết định phê duyệt Đề án và đã xây dựng 

bổ sung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh  

tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở 

để xin ý kiến các cơ quan có liên quan theo 

quy định. Đối với các dự thảo Quyết định tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp đã được xây 

dựng và gửi xin ý kiến các cơ quan có liên 



22 

 

STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

đ) Đối với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường  

* Về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn  

- Tại Điều 2:  

+ Tại điểm i khoản 6: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ 

“các nguồn thải vào nguồn nước” sau cụm từ “sử 

dụng nước” đề phù hợp với điểm i khoản 6 Điều 2 

Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

+ Tại điểm b khoản 8: Đề nghị sửa nội dung “Tổ 

chức cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại; tổ chức cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, 

thu hồi giấy phép môi trường theo quy định của pháp 

luật” thành “ Tổ chức cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp 

luật; thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường của dự án; kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi 

trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phối hợp 

kiểm tra, xác nhận hoàn thành toàn bộ cải tạo, phục 

hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 

khi tiến hành thủ tục đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền 

quan kèm theo Công văn số 1774/STNMT-

VP ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức xác nhận việc 

đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường 

của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;” 

để phù hợp với điểm b khoản 8 Điều 2 Thông tư số 

05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Tại điểm h khoản 8: Đề nghị bổ sung cụm từ “thực 

hiện quan trắc môi trường” sau cụm từ “quản lý hệ 

thống quan trắc môi trường” để phù hợp với điểm h 

khoản 8 Điều 2 Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT 

ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Tại điểm n khoản 8: Đề nghị bỏ nội dung “tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi 

trường; giáo dục, nâng cao nhận thực, ý thực về bảo 

vệ môi trường, khai thác bền vững tài nguyên thiên 

nhiên” vì trùng với nội dung tại khoản 3 Điều 2 của 

dự thảo Quy định.  

- Tại khoản 1 Điều 3:  

+Tại điểm a: Về số lượng Phó Giám đốc Sở, đề nghị 

cơ quan soạn thảo quy định cụ thể số lượng Phó 

Giám đốc Sở, để phù hợp với quy định tại khoản 4 

và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý (quy định cụ thể số lượng 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương.  

+ Tại điểm đ: Đề nghị xem xét sửa nội dung 

“...không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp 

dưới có tư cách pháp nhân (trừ các Ban Quản lý dự 

án, Quỹ Bảo vệ môi trường)” thành “...không kiêm 

nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực 

thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” 

để phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ.  

- Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 về tên các phòng, 

đơn vị sự nghiệp công lập: Đề nghị cơ quan soạn 

thảo đợi sau khi UBND tỉnh có quyết định tổ chức 

lại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp để quy 

định tên các phòng, đơn vị sự nghiệp cho phù hợp. 

Ngoài ra, đối với các đơn vị sự nghiệp: Chỉ ghi tên 

các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu của Sở, không quy 

định cơ cấu của các đơn vị sự nghiệp trong dự thảo 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở. Vì cơ cấu của các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm 

quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.  

2. Đối với các Tờ trình và Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

Phó giám đốc là 04 người). 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa bổ sung 

theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý. Đối với tên các phòng, đơn vị sự 

nghiệp công lập sẽ chỉnh sửa hoàn thiện sau 

khi UBND tỉnh có quyết định tổ chức lại các 

tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp. 
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STT Tổ chức, cá nhân 

góp ý 

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

đơn vị sự nghiệp công lập: Hiện nay, dự thảo Đề án 

tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp đang lấy ý kiến của 

các cơ quan có liên quan. UBND tỉnh chưa có quyết 

định tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp. Do đó, Sở Nội 

vụ chưa có đầy đủ cơ sở để tham gia ý kiến góp ý đối 

với dự thảo các Tờ trình và Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ, Sau khi được 

UBND tỉnh phê duyệt tổ chưucs lại các đơn vị 

sự nghiệp công lập, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tiếp tục gửi các dự thảo xin ý kiến 

góp ý. 

Trên đây là ý kiến tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình đối với các ý kiến góp ý với đối với các dự thảo: Đề án sắp xếp lại cơ 

cấu tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 
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